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 ثيَشةكى
 

ضِش  4009، ٖةوَيةنإ ية طاىل  4002طاٍ ية دةسضووْى بشياسى ئةجناَذاْى طةسرََيشى ية طاَيى  5دواى 
 ٖةسَيُى نوسدطتإ بة تايبةتى.نشإ بَو ئةجناّ داْى طةسرََيشى طؼتى داْيؼتوإ و ئاظاٖيإ ية عَيشام بةطؼتى و 

ئاَادةناسيةناْى طةسرََيشى ية ناتى ئةجناَذاْى ثشَوطةى طةَاسَوطاصى و رَاسة داْإ ية طةستاطةسى عَيشام و بة 
ٖةسَيُى نوسدطتاْيؼةوة طةيؼتٓة يوتهة. ئةّ ثَشوطةيةى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدْة يةى قَوْاغ ية ثَيؽ خودى 

َيت و طشْطييةنةى يةوةداية نة ضواسضَيوةيةنى تةواو ية ٖةَوو بواسةناْذا دةخاتة ثشَوطةى طةسرََيشى يةوة د
بةسدةطت يةواْةؾ داْيؼتوإ، ػوَيٓى ْيؼتةجَيبووٕ، داَةصساوةنإ و ضاآلنيية ئابووسييةنإ. دواتش ئةّ 

إ ية سؤرى طةسرََيشيذا ضواسضَيوةية بةناس دَيت ْةى تةْٗا بَو دابةؾ نشدْيإ يةطةس بزََيشةنإ تانو ٖةس يةنَيهي
ضواسضَيوةى ناسةناْيإ بضأْ، بةيهو وةى ضواسضَيوة بَو ٖةَوو ئةو سووثَيواْةؾ بةناس دَيت نة دواى ثشؤطةنة 

 ئةجناّ دةدسَئ ية طؼت بواسةناْى نَوَةاليةتى، تةْذسوطتى، ئابووسى، خوَيٓذٕ و ٖتذ.
ئةجناّ دسا و يةػهشيَ هى ئاَادة ية   اسةتى ثةسوةسدةئةّ ناسة ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بة ٖةَاٖةْطى يةطةٍ وةص

َاََوطتاياْى بةسَيض ساَٖيٓشإ بَو ئةجناَذاْى طةسرََيشى طؼتى بةآلّ بةداخةوة يةبةس دةطتَيوةسداْى طياطى ضةْذ 
و ْية اليةَْيهى در بةّ ثشَوطةية، ْةتةْٗا طةسرََيشييةنة ئةجناّ ْةدسا، تةْاْةت تانو ئةَِشَوؾ ٖيض دةْط و باطَي

 يةطةس ناتى ئةجناَذاْى و ئةطةسى دةطت ثَيهشدْةوةى طةس ية ْوَى بؤ ئاَادةناسييةناْى ثشؤطةى طةسرََيشيى طؼتى.
ثشؤطةى ْوَى  4000نة ية ْاوةِساطتى طاَيى  -طةسةِساى ٖةَوو ئةَاْة، داتاى نَونشاو يةّ ثشَوطةيةدا 

بةسدةواّ بةناس   -توإ و يةنةنإ و ػوَيٓةناْى ْيؼتةجَيبووٕنشدْةةوةى بؤ ئةجناَذسا  و تةْٗا تايبةت بوو بة داْيؼ
 دَيت بَو داْاْى ضواسضَيوةى ٖةَوو ئةو سووثَيواْةى نة ية ٖةسَيُى نوسدطتإ و ية عَيشاقيؼذا ئةجناّ دةدسَئ.

يشى يَيشةدا ثَيويظتة بةس ية ٖةَوو ػتَيو سؤَيى بةسثشطاْى باآلى ذهوَةتى ٖةسَيِ و ٖةسوةٖا بةِسَيض وةص
ٍَ و تةقةآليةنى صؤس ٖةَوو ئةو يَيزْة باآلياْةى نة ية بةغذا  ثآلٕ داْإ صؤس بة بةسصى بٓشخَيٓني نة تواْيإ بة ٖةو
بؤ َةبةطتى طةسرََيشى ثَيهَٗيٓشا بووٕ يَيشةؾ ية ٖةسَيُى نوسدطتإ يةطةس ئاطتى ٖةسَيِ دووباسةيإ بهةْةوة 

 ئةوةى ئةّ ناسة طةسْةطشَى و يَيزْةنإ تةْٗا يةطةس ئاطتى بةغذا بٔ.  وَيِشاى ئةو ٖةَوو درايةتييةى نة دةنشا بؤ
سَوىل بةِسَيضإ ثاسَيضطاسى ٖةس طَى ثاسَيضطانةى ٖةسَيِ و طةسثةسػتياسى ئيذاسةى طةسَيإ طشْطيى خَوى 

قةصا و  ٖةبوو ية طةسثةسػتى نشدْى تةواوى ثشَوطةنة ية سَيطاى دسوطت نشدْى ييزْةناْى طةس ئاطتى ثاسَيضطا،
ْاذيةنإ نة تواْييإ ناسةنإ يةطةس ئاطتى خؤيإ سَيو خبةٕ و ئةو طريو طشفت و ئاطتةْطاْةى دةٖاتٓة ثَيؽ 

 ضاسةطةسيإ بهةٕ.

ثَيويظتة ثَيضاْيٓى خَوَإ ئاساطتةى طٓذوقى داْيؼتواْى ْةتةوةيةنطشتووةنإ بهةئ نة ثاَيجؼتيى 
 يةنإ بَو ئةجناّ داْى ثشَوطةى طةَاسَوطاصى و رَاسة داْإ.تةنٓيهييإ ثَيؼهةؾ نشد ية ناتى ئاَادةناس
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ٖةسوةٖا سَوَيى بةِسَيوةبةسى جَى بة جَى ناسى طةسرََيشى ية ٖةسَيُى نوسدطتإ ناى حمُود عومسإ دياسة نة 
شصام )ب. بة ٖاوناسى بةِسَيوبةساْى ئاَاسى ثاسَيضطانإ، بةِسَيضإ ذظَئ نانٌ )ب. ئاَاسى ٖةويَيش(، ضياظإ عبذاي

 ئاَاسى دَٖوى( و عًى طاحل )ب. ئاَاسى طةسَيإ( بةطةسنةوتوويى طةسثةسػتيى َةيذاْيى ثِشَوطةنةيإ ئةجناَذا.
جَيى خؤيةتى سَوىل جواََيشاْةى يةنة يةنةى ناسَةْذاْى دةطتةى ئاَاس ية ديواْى دةطتة و ية ٖةَوو 

شدة يةى بَو ئةوةى ئةّ ثِشَوطةية طةسنةوَيت. ٖةسوةٖا ثاسَيضطاناْى ٖةسَيِ بةسص بٓشخَيٓني نة ػةو و سَوريإ ن
ثَيويظتة طوثاطى وةصاسةتى ثةسوةسدة بهةئ نة ئةو ثةِسى ٖاوناسييإ ثَيؼهةؾ نشدئ ية سَيطاى سَيطةثَيذاْى 

 َاََوطتايإ و دابني نشدْى َٖويةناْى َةػل و ساَٖيٓإ.
دةنةئ نة بةو ثةِسى بةسثشطياسةتييةوة ٖاوناسيى ية نَوتاييذا، طوثاطى داْيؼتواْى ٖةسَيُى نوسدطتإ 

تيُةناْى طةسرََيشييإ نشد بة وةآلّ داْةوةى ثَيويظت و ثَيذاْى داتاى ساطت و دسوطت نة يةئةجناَذا طوودى خودى 
خَويإ دةبَى ية سَيطاى ثَيؼهةؾ نشدْى خضَةتطوصاسى و ثشَورة ية اليةٕ ذهوَةت و نةستى تايبةت نة ٖةس يةطةس 

 َاى ئةّ داتاياْة دابني دةنشَئ.بٓة

 

 

 طريوإ حمُذ حمى ايذئ
 طةسَونى دةطتةى ئاَاسى ٖةسَيِ
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 بةشى يةكةم

 شةرةتا

 طةسةتا 1-1

طةسرََيشييةنى بؤ طؼت بيٓا و خَيضإ و داَةصساوة و  4009دةطتةى ئاَاسى ٖةسَيِ ية َاْطى تؼشيٓى يةنةَى طاَيى 
ثَيويظت بوو ٖةَوو طةسضاوة داسايى و َشؤظيية طةوسةنإ ية خؤ بطشَيت بؤ ئةوةى خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ ئةجناَذا، نة 

ضواسضَيوةيةنى ٖةَةاليةْة و ْوَى بؤ بيٓانإ و ْؼيٓطةنإ و خَيضاْةنإ بة ثَيى طةسةنةنإ و طوْذةنإ و يةنة ناسطَيشييةنإ 
منووْةى سووثَيوة ئابووسييةنإ و سووثَيوة خَيضاْيية  دةطت بهةوَيت. ئةّ ضواسضَيوةية صؤس ثَيويظتة بؤ ديضائ و سانَيؼاْى

 جؤساوجؤسةنإ. بؤ ئةوةى بة ػَيوةيةنى ئةسَيٓى يةطةس ووسديى ثَيواْى ئةو دياسدة جؤساوجؤساْة سةْط بذاتةوة نة ديشاطة نشاوٕ.
ية سَيطاى طيظتةَى ٖةسوةى ضؤٕ بٓهةيةنى داتا و صاْياسى بؤ طؼت بيٓا و خَيضاْةنإ دةطتةبةس ئةنات نة ئةنشَيت 

ٍَ صاْياسيية GISصاْياسيية جوطشافييةنإ ) ( يةطةس ْةخؼةى تاصة و ثَيؼهةوتوو دابٓذسَئ. ٖةسوةٖا ئةنشَيت ئةّ صاْياسيياْة يةطة
خضَةتطوصاسييةناْى تش ثةيوةطت بهشَئ، وةنو قوتاخباْةنإ و بٓهة تةْذسووطتييةنإ و ػةقاَةنإ و صاْهؤنإ و بٓهةناْى 

ى ػاسطتاْى و بٓهةناْى ثؤييع، نة ية سَيطاى نؤَجيوتةسةوة صاْياسى يةطةس ْاوْيؼاْى خَيضاْةنإ و نةطةنإ وةسبطريَيت بةسطشي
و بة َةبةطتى ئةجناَذاْى طةسرََيشيى طؼتيى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةنإ ية  ئةويؽ بة ثَيى ئةّ طيظتةَة و بة خَيشاييةنى صؤس.

طةوسة بؤ جَيبةجَى نشدْى ثشؤطةى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدْى بيٓانإ و دسووطت نشدْى ، ئاَادةناسيى 4000تؼشيٓى دووةَى 
ضواسضَيوةيةنى طؼتى دةطتيإ ثَيهشد، نة ثَيويظت بوو يةطةس ئاطتى بضوونرتئ يةنةى ئاَاسى )بًؤى( ْةخؼةى بؤ دسووطت 

ناْيإ وةنو يةنةناْى ْيؼتةجَى و ْاْيؼتةجَى، ئيٓحا بهشَيت و تةواو بهشَيت، ثاػإ رَاسة داْإ و رَاسدْى بيٓانإ و ثَيهٗاتة
طةَاسؤداْى طؼت داَةصساوة بةسٖةََٗيٓةسةنإ و خضَةتطوصاسييةنإ و خاوةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ و داْاْى ضواسضَيوةى 

 طؼتطري.
 

 ئاَاجنةناْى طةسرََيشى 1-2

ْةوة ية ناتَيهى دياسيهشاودا و يةباسةى بةدةطت خظتٓى داتاى ْوَيى صؤس طؼتطري و ووسد ية باسةى طؼت نةطةنا
جؤساوجؤسةناْى بيٓانإ و ْؼيٓطةنإ و خَيضاْةنإ، و ئةجناَةناْى طةسرََيشى بة بةسدى بٓاغةى ثشؤطةى ثاَلٕ تايبةمتةْذيية 

َةبةطتةناْى  ثَيذاويظتييةناْى داٖاتوو و ثَيويظتيية ناسطَيِشييةنإ و ٖةسوةٖا بؤ ٖةَيظةْطاْذْى دؤخى ريإ و بؤ داْإ بؤ
 توَيزيٓةوة  و ٖةسوةٖا بةناسَٖيٓاْة باصسطاْييةنإ و ضةْذةٖا بابةتى تشيؽ دادةْشَيت.

، ثَيويظت بة داْاْى ثاَلٕ و بةسْاَةيةنى بةَٖيضبؤ دَيٓيا بووٕ ية بةِسَيوةضووْى ثشؤطةنة يةطةس بٓةَاى تةْذسووطت و 
وةسطشتٔ ية بٓهةى داتا و صاْياسيية ْوآ و طؼتطريةنإ يةباسةى ٖةَوو ئةو طةػةثَيذاْى ئابووسى و نؤَةاَليةتى ٖةية بة طوود 

ػتاْةى ثةيوةْذيإ بة قةباسة و ثَيهٗاتة و تايبةمتةْذييةناْى داْيؼتواْةوة ٖةية، طةسةِساى ئةَاْةؾ داَةصساْذْى بٓهةيةنى 
و خاوةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ نة وةنو ضواسضَيوةى طؼتطري و ٖةَةاَليةْةى داتا و صاْياسى يةباسةى بيٓا و ْؼيٓطة و داَةصاسوة 

ئاَاسى بؤ صؤسَيو ية طةسرََيشييةناْى تش و سووثَيوة منووْةييةناْى تش بةناسدَيت. ٖةسوةٖا طشْطيى طةسرََيشى ية 
 َةصْذةنشدْةناْى داْيؼتوإ ية َاوةى َْيوإ طةسرََيشييةناْذا دةسدةنةوَيت.
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 ئاَاجنةناْى ساثؤست 1-3
بةس نشدْى صاْياسيي ووسدةناسى يةباسةى جؤسةناْى بيٓانإ و دابةػبووْى جوطشافيإ بؤ بةناسَٖيٓاْيإ ية ثاَلْة دةطتة -0

 خضَةتطوصاسييةنإ ْاوضةييةنإ و داْاْى طياطةتى و بةسْاَةى ْيؼتةجَى نشدٕ.

َى بووٕ نة ية داْاْىظياطةت و دةطتةبةس نشدْى صاْياسى و داتا يةباسةى تايبةمتةْذييةناْى ْؼيٓطةنإ و دؤخى ْيؼتةج -4
 بةسْاَةى ْيؼتةجَى بووٕ بةناس دةَٖيٓشَئ.

دةطتةبةس بووْى صاْياسيى تايبةت بة طةػةنشدْى ْاوضة طوْذْؼيٓةنإ و ػاسْؼيٓى، بؤ ئةو نةطاْةى داْةسى طياطةت و  -3
 ثاَلٕ و بةِسَيوةبةسٕ.

طؼتييةنإ بؤ ْؼيٓطة َشؤييةنإ و بؤ ٖةَيظةْطاْذْى ئاطتى ٖةبووْى داْاْى بٓاغةيةى بؤ ثاَلٕ داْاْى بةسْاَة و طياطةتة  -2
ْؼيٓطة و ئاطتى ثَيويظتيى ْؼيٓطةى ْوَى و بؤ ئةجناَذاْى يَيهؤييٓةوة يةباسةى دؤخى بزَيوى داْيؼتوإ يةو ْؼيٓطاْةى نة 

 ْضَرتٕ ية نةَرتئ ئاطتى ثَيويظت.

ساوةنإ و ئةو تايبةمتةْذيياْةيإ نة ثةيوةطنت بة ضااَلنيى ئابووسى و دةطتةبةس نشدْى صاْياسيى ووسدةناسى يةباسةى داَةص -5
جؤسى نةستى ناس و رَاسةى ناسنةسإ و دابةؾ بووْة جوطشافييةناْيإ بؤ طوود وةسطشتٔ يَييإ ية بواسةناْى طةػةثَيذاْى 

 ئابووسى و نؤَةاَليةتى.

 طةنإ و دابةؾ بووْى جوطشافياْةيإ.دةطتةبةس بووْى صاْياسى يةباسةى رَاسةى خَيضاْةنإ و ْؼيٓ -6

ٍَ ئةو سووثَيو و طةسرََيشيياْة تايبةتاْةى ثةيوةطنت بة تَيهِشاى  -7 دةطتةبةس بووْى صاْياسيى ػياو بؤ بةساوسدنشدٕ يةطة
 قةباسةى خَيضإ و بيٓانإ و ْؼيٓطةنإ و داَةصساوةنإ و خاوةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ.

 ةَةاَليةْة بؤ يَيهؤَييٓةوة و توَيزيٓةوةنإ.دةطتةبةس نشدْى صاْياسيى ٖ -8
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 بةشى دووةم

 دابةش بوونة جوطرافى و ئامارى و كارطيَرِييةكان 4-0
 *( دابةؾ بووْة جوطشافييةناْى عَيشام

بؤ   بةثَيى سَيبةسى جوطشافياى عَيشام نة ية طؼت طةسرََيشييةناْى ثَيؼووتشى عَيشام ثؼتيإ ثَى بةطرتاوة
ثاسَيضطا ية خؤ دةطشَيت  5وةسطشتٓى َٖيُاى ثاسَيضطا و قةصا و ْاذيةنإ، ثاسَيضطانإ بؤ طَى بةؾ دابةؾ نشاوٕ. بةػى يةنةّ 

ٌَ )ْةيٓةوا(، طًَيُاْى، نةسنوى و ٖةويَيش( و َٖيُاى   00يإ ثَيذساوة و َٖيُاى ئةّ ثاسَيضطاياْة ية  0نة بشيتني ية )دٖوى، َوط
ثاسَيضطا ية خؤدةطشَيت نة بشيتني ية )دياال، ئةْباس، بةغذا، بابٌ،  8بة سيض. بةػى دووةّ  05ات تانو ةوة دةطت ثَيذةن

بة سيض.  48ةوة دةطت ثَيذةنات تانو  40يإ ثَيذساوة و َٖيُاناْيإ ية  4دئ، ْةجةف( و َٖيُاى دنةسبةال، واطت، طةالذة
يإ  3ؽ بشيتني ية ) قادطية، َوطةْٓا، صيكاس, َيظإ، بةطشة( و َٖيُاى ثاسَيضطا ية خؤ دةطشَيت نة ئةواْي 5بةػى طَييةَيؽ 

 بة سيض. 35ةوة دةطت ثَيذةنات تانو  30ثَيذساوة و َٖيُاناْى ئةّ ثاسَيضطاياْة ية 
ٖةسوةٖا بؤ ٖةس قةصايةى ية ْاو ثاسَيضطانةدا َٖيُايةى دةطت ْيؼإ نشاوة نة ية دوو ثاية ثَيهذَيت و ٖةسوةٖا بؤ ٖةس 

اذيةيةنيؽ ية ٖةس قةصايةى َٖيُايةى داْذساوة نة ئةويؽ ية يةى ثاية ثَيو دَيت و بةّ ػَيوةية َٖيُاى ٖةس يةنةيةنى ْ
 ثاية ثَيهذَيت. 5ناسطَيِشى ية 

بؤ ريٓطةؾ )ػاسْؼني و طوْذْؼني( َٖيُايةى داْذساوة نة ئةويؽ ية يةى ثاية ثَيهذَيت و َٖيُايةنيؽ بؤ طةِسةى يإ 
ثاية ثَيهذَيت و ٖةس بةّ ػَيوةية َٖيُايةنيؽ بؤ ٖةس طوْذَيو داْذساوة ية ْاو نةستةناْذا  3ْاذية داْذساوة نة ية نةست ية ْاو 

ثاية  04ثاية ثَيهذَيت، بةّ ثَييةؾ َٖيُاى بةناس ٖاتوو بؤ ٖةس ػوَيَٓيو يةطةس ئاطتى طةِسةى يإ طوْذ ية  3نة ئةويؽ ية 
 ثَيهذَيت.

ِشةوى ئةو دابةػبووْة جوطشافية نشاوة نة بؤ ثاسَيضطا و قةصا و ْاذية و ريٓطة )ػاسْؼني و يةّ طةسرََيشييةؾ ٖةس ثةي
طوْذْؼني( ةنإ داْذساوة بةاَلّ َٖيُايةنى تايبةت بؤ ئاوةداْييةنإ )ذى( ية َْيو ْاوضة ػاسْؼيٓةناْى ْاذيةنإ داْذساوة نة 

تايى دَيت و تيايذا طؼت ئةو طةِسةناْةى طةس بة ئاوةداْييةنٔ نؤ 499دةطت ثَيذةنات و بة  000ثاية ثَيهذَيت و ية  3ية 
ثاية ثَيهذَيت و  3داْذساوٕ و ئيٓحا َٖيُايةنى تايبةت بؤ نةستةنإ ية َْيو ْاوضة طوْذْؼيٓةناْى ػاسةدَييةنإ داْذساوة نة ية 

نة طةس بة ٖةس نةستَيهٔ. ثاػإ نؤتايى دَيت و تيايذا طؼت ئةو طوْذاْة دياسيهشاوٕ  999دةطت ثَيذةنات و بة  300ية 
ةوة دةطت ثَيذةنات و بة  00ثاية ثَيهذَيت و ية  4َٖيُايةنى تايبةت بؤ ٖةس طةِسةنَيو داْذساوة ية ْاو ئاوةداْييةنةدا نة ية 

ةطت د 00ثاية ثَيهٗاتووة و بة  4نؤتايى دَيت و ٖةسوةٖا َٖيُايةنيؽ بؤ طوْذةنإ داْذساوة ية َْيو نةستةناْذا و ية  99
 00نؤتايى دَيت. بةّ ثَييةؾ َٖيُاى بةناس ٖاتوو بؤ ْاوَٖيٓاْى ػوَيَٓيو يةطةس ئاطتى طةِسةى يإ طوْذ ية  99ثَيذةنات و بة 

 ثاية ثَيهذَيت.

ثاية  5بؤ َةبةطتى طةسرََيشيى طؼتيى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةنإ َٖيُايةى يةطةس ئاطتى طةِسةى دسووطت نشاوة نة ية 
ى دةطت ْيؼاْهشاو بؤ ٖةس طةِسةى يإ طوْذَيو َٖيُايةنى تاقاْةية و دووباسة ْابَيتةوة ية ٖيض ػوَيَٓيهى تش ثَيهذَيت و َٖيُا

يةطةس ئاطتى بضوونرتئ يةنةناْى ناسطَيِشي )طةِسةى/ طوْذ(. ئةنشَيت ية سَيطاى ئةّ َٖيُايةوة ٖةَوو طؼت صاْياسييةناْى 
 ػاسْؼني/طوْذْؼني(، )ئاوةداْى/ نةست(، )طةِسةى/طوْذ( بةدةطت بَئ.تايبةت بة ثاسَيضطا، قةصا، ػاسةدَى ريٓطة )
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 *( دابةؾ بووْة ئاَاسييةنإ

بؤ دابةؾ بووْة ئاَاسييةنإ طيظتةَى ْاوَٖيٓإ و رَاسةنشدْى ثةيِشةو نشاو ية ئاوةداْى و نةستةناْذا سةضاو نشاوة و 
 2226بةطةس ضةْذ ئاوةداْيةنذا دابةؾ نشاوة نة رَاسةيإ بة ثَيى ئةّ طيظتةَةؾ ْاذية ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا 

 ٖةس و عَيشاقذا ٖةَوو ية نةستة 9720 رَاسةيإ نة نشاوة دابةؾ نةستذا بةطةس طوْذْؼيٓةناْيؼذا ْاوضة ية و ،ئاوةداْيية

 ٖةس نة ناتَيهذا ية ئةَة طةِسةنة، 6262 يإ طؼتى نؤى نة نشاوٕ دابةؾ طةِسةنَيهذا ضةْذ يا يةى بةطةس ئاوةداْييةنيؽ

 ٖةَوو ٖةس دواتش طوْذة، 08896 عَيشام ٖةَوو ية طوْذةنإ طؼتيى نؤى نة نشاوة دابةؾ طوْذَيهذا ضةْذ بةطةس نةستَيو

 ية بًؤنةنإ ٖةَوو نؤى نة بيٓانإ رَاسةى بة بةطنت ثؼت بة ئةويؽ نشاوٕ دابةؾ بًؤنَيو ضةْذ بةطةس طةِسةنَيو و طوْذَيو

 ًؤنة.ب 70050 عَيشاقذا

 *( دابةؾ بووْة ناسطَيِشييةنإ

 بة  نشاوٕ دابةؾ ناسطَيِشى يةنةناْى ضةْذ طةس بة نة ثَيهٗاتووة ثاسَيضطا 3 ية ناسطَيِشييةوة سووى ية نوسدطتإ ٖةسَيُى

 نذاية ػاسةدَى ضةْذ بةطةس قةصاياْةؾ يةّ ٖةسيةى و نوسدطتاْذا ٖةسَيُى ٖةَوو ية قةصاية (34) رَاسةيإ نة قةصا ْاوى

 يةى ػاسةدَى ضةْذ يإ يةى ية قةصايةى ٖةس ية. ػاسةدَى 048 نوسدطتإ ٖةسَيُى ية يةنإ ػاسةدَى نؤى و نشاوٕ دابةؾ

 و ئاوةداْييةى ضةْذ بةطةس ػاسْؼني ريٓطةى نشاوة. دابةؾ طوْذْؼني و ػاسْؼني ريٓطةى بؤ يةنيؽ ػاسةدَى ٖةس و ثَيهذَيت

 ريٓطةى ٖةسوةٖا ػاسْؼيٓذا. ية ناسطَيِشيية يةنةى بضوونرتئ نة نشاوة دابةؾ ةنَيوطةِس ضةْذ بةطةس ئاوةداْييةنيؽ ٖةس

 ثَيهٗاتةى بضوونرتئ ئةَةؾ نشاوٕ، دابةؾ دا طوْذ ضةْذ بةطةس نةستةناْيؽ و نةستَيو ضةْذ بةطةس ْاذيةدا ية طوْذْؼني

 سووٕ نوسدطتإ ٖةسَيُى ثاسَيضطاناْى ػاسةدَيهاْى و قةصا رَاسةى خواسةوة خؼتةى طوْذْؼيٓةناْذا. ْاوضة ية بةطرتاوة ثَى ثؼت

 دةناتةوة.

 ثاريَسطاكان ثيَى بة يةكان شارةدىَ و قةزا ذمارةى بوونى دابةش (:0) ذمارة خشتةى

 يةنإ ػاسةدَى رَاسةى قةصانإ رَاسةى ثاسَيضطا ْاوى
 41 9 ٖةويَيش
 11 11 طًَيُاْى

 21 7 دٖؤى
 

 ثيَهاشة طشتييةكان  4.4

 طةسرََيشى 

ثشؤطةيةنى طؼتيية بؤ رَاسدْى طؼت تانةناْى صيٓذوو )عَيشاقييةنإ و بياْييةنإ(، ئةواْةى يةْاو طٓووسى جوطشافيايى 
عَيشاقذإ ية طاتَيهى دياسيهشاودا، ٖةسوةى نؤنشدْةوة و تةياسنشدٕ و ٖةَيظةْطاْذٕ و ػيهشدْةوة و بآلونشدْةوةى طؼت صاْياسيية 

ى و نؤَةآليةتييةناْى ثةيوةطت بةّ نةطاْة يةخؤ دةطشَيت. ٖةسوةٖا بؤ صاْيٓى دابةػبووْى جوطشافياْة و دميوطشافى و ئابووس
 تايبةمتةْذيية جياواصةناْيإ بة بَى ٖيض البشدٕ يإ دووباسة بووْةوةيةى.
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 يةنةناْى ناسطَيِشى 
 شييإ.َةبةطت ييَي ٖةسَيِ و ثاسَيضطا و قةصا و ْاذيةناْة بةثَيي طٓووسى ناسطَي

 ْاوةْذي يةنةي ناسطَيِشى 
 َةبةطت يَيي ْاوةْذي قةصا يإ ْاذيةية.

 

  طٓوسي ػاسةواْي 
 ئةو طٓوسةية نة يةاليةٕ ػاسةواْيةناْةوة دياسيهشاوة بَو ْاوضةيةى بَو ِساثةِساْذْي خضَةتطوصاسي ػاسةواْي.

 ػاسْؼني 
 ئةو ْاوضاْةٕ نة نةوتوْةتة طٓوسى ػاسةواْيةنإ.

 

 طوْذْؼني 
 ْاوضاْةٕ نة نةوتوْةتة دةسةوةي طٓوسي ػاسةواْيةنإ.ئةو 

 

 طةِسةى 
طشدبووْةةوةيةنى ػاسْؼيٓاْةي داْيؼتواْة ية بيٓا و ْؼيٓطة )ئاظاٖي(ي جَيطري يإ طةِسَونذا، ٖاوطَي يإ ثةسؾ و باَلوٕ و 

يي داية و بةَةؾ ية ػوَيٓةناْى تش رَاسةيةني دياسي نشاوي ٖةية نة يةطةسي سَيهةوتووٕ يإ ية دؤخَيهى دإ ثَيذاْشاوى ْاوخَو
 جيادةنشَيتةوة. ٖةسوةٖا طٓوسي ئاػهشاي ٖةية، ية يةى يإ ضةْذ بًؤنَيو ثَيو ٖاتووة.

 

 نةست 
دابةؾ بووَْيهي ناسطَيِشيياْةى طوْذْؼيٓة و ية طوْذَيو يإ صياتش ثَيو ٖاتووة و داْيؼتواْي ية ْؼيٓطة )ئاظاٖي(ي جَيطري يإ 

دساوطَيي يةى يإ ثةسؾ و باَلوٕ و ْاو و رَاسةي دياسي نشاوي داْجَيذاْشاوى ٖةية ية ْاوخَودا، طٓوسي ئاػهشاي  طةسَونذا دةرئ نة
 خَوي ٖةية. ئةطوجنَي نةستَيو نةغ تيايذا ْةريت.

 

 طوْذ 

بةيةنةوة يهاودا طشدبووْةوةيةنى طوْذْؼيٓاْةى داْيؼتواْة نة تيايذا نةطاَْيو ية َْيو خاْوو يإ السَي )نةثش( يإ ضادسي 
دةرئ، بةصَوسي طةسقاَيي ثيؼةي نؼتوناَئ بةٖةَوو جَوسةناْيةوة و ْاوي دياسيهشاوي ٖةية و يةْاوخَودا داْجَيذاْشاوة و طٓوسي 

 سووٕ و ئاػهشاى ٖةية نة ية ػوَيٓةناْي تش جياي دةناتةوة.
 

 بًَوى 
نَوَةَيَيو بيٓاية نة دةطوجنَي طةِسةى/طوْذ يإ بةػَيهى بَيت و ئةتواْشَي طٓوسي جيا بهشَيتةوة يةطةس صةوي و وَيٓةى ية طةس 

 -70ْةخؼة بهَيؼشَي و رَاسة َٖيُاى بذسَييَت، طٓوسي سووٕ و ئاػهشاي خَوي ٖةية نة دةتواْشَي بة ئاطاْي بٓاطشَيتةوة. ية ْضيهةي )
يي يإ نةَرت يةوة بةثَيي جَوسي خاْووةنإ ثَيو دَيت. منشةي ِسيضبةْذي دةدسَييت يةَْيو طٓوسي طةِسةى يإ ( خاْووي ئاطا000
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طوْذ، بةاَلّ بًَوى يةنَيو ْية ية يةنة ناسطَيِشيية ثؼت ثَي بةطرتاوةنإ بةَيهو دابةػهشدْي طةِسةنة، بةَةبةطتى ئاطاْهشدْي 
 بةِسَيوةبشدْي ثشَوطةي طةسرََيشي.

 يإ نَواَلٕػةقا ّ 
سَيطةيةني طؼيت يإ تايبةتة دةضَيت بةسةو دةسواصةي بيٓايةى يإ صياتش، دةطوجنَي ػةقاّ يإ نَواَلٕ ػَوطتة يإ قريتاو نشابَيت 
يإ ْةنشابَيت )خَوٍ بَيت( ئةطوجنَي ِسَيو بَي يإ خواس و خَيض، ئةطوجنَي يةٖةسدووالوة نشاوة بَي يإ يةاليةنةوة داخشاو بَي، 

ت دةنشَيت بَو ػةقاّ ْاو و رَاسةي جياواص يةػةقاَةناْي تش يإ نَواَلْة ٖاوطَي يإ ْضيهةناْي ٖةبَي، ْانشَيت ْاوي ْةبَيت، دةتواْشَي
 ئةو ْاوةى نة ثَيى دةْاطشَيتةوة طيفةتَيهى فةسَيى ٖةبَيت ياْيؽ ٖيض طيفةتَيهى فةسَيى ْةيبَيت.

 

 خاْوو 
ي وةطتاوة و ية رووسَيو يإ صياتش يإ ثاْتايى تش ثَيو دَيت و طةقفَيو داي ثؤػيوة و بيٓايةني طةسبةخَوية نة يةطةس خَو

صؤس جاس دةطوجنَى بة ديواسَيهى دةسةنى دةوس دسابَى يإ ديواسة جيا نةسةوةنةى ية بٓاغةوة تا طةقف دسَيز بَيتةوة. دةطوجنَى طةقفى 
ت خاْووةنة طةقفى ْةبَيت و ية ثاْتاييةى ثَيهٗاتبَى نة ضواس دةوسى خاْووةنة تةْيا ية طةس ضةْذ ثايةيةى سابوةطيَت. دةنشَي

ديواس نشابَيت. و دةنشَيت خاْووةنة ية ٖةس َادةيةنى بيٓاطاصى ثَيهٗاتبَيت. دةنشَي ية يةى ْٗؤّ يإ صياتش ثَيهٗاتبَيت . بؤ ٖةس 
 ٖةَوو يإ صؤسبةى بةػةناْى. خاْوويةى دةسطايةى يإ صياتش ٖةية نة ية سَيطا يإ ية نؤالْةوة ئةطات بة

خاْوو بؤ َةبةطتى ْيؼتةجَى بووٕ، باصسطاْى، ثيؼةطاصى، يإ بؤ ثَيؼهةؾ نشدْى خضَةت طوصاسى بةناسدَيت. دةنشَى بهشَيت 
بة ناسطة يإ ػوَيٓى باصسطاْى يإ ػوَيٓى ْيؼةجَى بووْى طةسبةخؤ يإ تةالسى ْيؼتة جَى بووٕ يإ باصسطاْى يإ عةَباس يإ 

ًَة يإ ٖةس ػتَيهى تش.ط  ةسداب يإ نؤطاى داْةوَي

ئةطوجنَي بيٓا ية رَاسةيةى خاْووي ْيؼتةجَي بووٕ ثَيو ٖاتبَيت وةنو تةالسة ْيؼتةجَييةنإ يإ ئةو ْؼيٓطاْةى ية دوو َْٗوّ 
سةوةى ٖاوبةؾ، ثَيو ٖاتووٕ و ٖةسيةنيإ دةسطاى ضووْة رووسةوةى طةسبةخؤيإ. يةناتى ٖةبووْى يةى دةسطاى ضووْة روو

نؤطا( بة ثَيهٗاتةي طةسةنيي بيٓا دادةْشَيت ْةوةى بيٓايةني طةسبةخؤ. ية  –تواييت  –دونإ  –ثاػهَوناْي بيٓا وةى )طةساد 
 طةسرََيشيذا ئةّ ػوَيٓاْة بة بيٓا دادةْشَئ:

  ْيؼتةجَي بووٕ يإ ئيؽ نشدٕ يإ صةويي ثةسرئ نشاو )طياد دساو( ئةطةس ٖةَووي يإ بةػَيهي بةناس َٖيٓشابَيت بَو
 بةناس ْةٖاتبَيت.

 .صةويي طةقف ْةنشاو نة ئيؼي تَيذا دةنشَي وةى دسوطت نشدْي بًَوى يإ ناػي يإ بةسد ... ٖتذ 
  ئةو بيٓايةي ية رَيش دسوطت نشدْذاية ئةطةس بٓاغةى بؤ داْذسا بَيت و ٖةس ضواس ديواسي بؤ نشابَيت و بةالى نةّ يةى

 بؤ نشابَيت.ْٗؤَى طةقفى 
  بيٓاي ثةساوَيض خشاو ض بة ػَيوةي ٖةَيؼةيى يإ ناتي بَيت ية ناتي طةَاسَوطاصيذا بة بَى سةضاو نشدْى ئةو َاددةيةي ثَيي

دسوطت نشاوة وةى )ضادس، نوخ، ضيغ، ... ٖتذ( و يةطةس صةوى يإ ئاودا جَيطري نشابَيت و بؤ ْيؼتةجَي بووٕ يإ ناسنشدٕ 
 س َٖيٓشابَيت.يإ ٖةسدوونيإ بةنا

  ئةو ْةفةس ٖةَيطش و ثاثؤساْةى نة ية بةْذةسةنإ و ئاوة ٖةسَيُايةتييةناْى عَيشاقذإ و بة ػَيوةيةني بةسدةواّ جَيطري
 نشاوٕ و بؤ ْيؼتةجَي بووٕ يإ بؤ ناسنشدٕ بةناس َٖيٓشاوٕ.

  يةطةس صةوى جَيطري نشاوٕ ية ناتي عةسةباْة و بؤدي ئَوتَوَبَيًةنإ نة ية طةس صةوي بةػَيوةي بةسدةواّ يإ ناتي
 طةَاسؤطاصيذا ئةطةس وةى ػوَيين ْيؼتةجَي يإ داَةصساوة بةناسَٖيٓشابٔ.
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  ٖةسيةى ية تاْهي ئاو و وَيظتطةي بةَٖيضنشدْي ناسةبا و باخضة و طؤسةثاْة طؼتييةنإ و بيٓاي ضؤَيهشاو نة ػياو ْةبَيت
ٔ َةطةس يةْاويذا ضَيؼتخاْة يإ ضاخياْة يإ َاَيَيو ٖةبَيت نة ئةونات بة بؤ ْيؼتةجَيبووٕ يإ بةناسَٖيٓإ طةَاسؤ ْادسَي

 بيٓا يإ داَةصساوة دادةْشَيت. ٖةسوةٖا ضةتش و ػوَيٓةناْى وةطتاْى ثاغ و ثشدةنإ بة بيٓا ئةرَاس ْانشَئ.
 

 دةسطاى طةسةنيى ضووْة رووسةوةى بيٓا 

يإ سَيطة يإ قادسَة بَيت و بضَيت بةسةو ثَيهٗاتةناْى بيٓا و ْٗؤَةناْى.  دةسطا يإ دةسواصةيةى نة بةسةو ػةقاّ يإ سَيِشةو
 دةنشَيت بيٓا صياتش ية يةى دةسطاى وةى يةنى ٖةبَيت و ئةوةيإ نة صؤستش بةناس دةَٖيٓشَيت وةنو دةسطاى طةسةنى دادةْشَيت.

 

 دةسطاى الوةنيى بيٓا 

و ية دةسطاى طةسةنيى ضووْة رووسةوة ْةياْطشَيتةوة بة دةسطاى الوةنى ٖةس دةسطايةى يإ دةسواصةيةى نة َةسجةناْى باغ نشا
 دادةْشَيت.

 

 منشةي طةسرََيشيي بيٓا ية بًؤنذا 

ئةو منشةيةية نة تايبةتة بةناسةناْي طةسرََيشي و بة بؤياخ يةطةس بيٓانإ دادةْشَيت بؤ ئاطاْهشْي ناسةناْي طةسرََيشى. ئةّ 
، )واتة ية ٖةس بًؤنَيو بةرَاسة )يةى( دةطت ثَي دةنات و بةسدةواّ دةبَيت تا دوايني بيٓا ية رَاسةيَيذاْة يةطةس ئاطيت بًؤنة

بًؤنةنةدا و بةػَيوةي يةى ية دواي يةى(. ئةَة بة ثَيى ثآلْى تايبةت بة رَاسةيَيذاْةوة دةنشَيت )جا ئةطةس ثالْةنة رَاسةيَيذاْي 
 ػاس بَيت يإ الدَي(.

 

 منشةي يةنة ية بيٓايةنةدا 
َةبةطت يَيي رَاسة يَيذاْي ثَيهٗاتةناْي بيٓانةية يةػوقة و داَةصساوةنإ و َاَيةنإ ... ٖتذ. بؤ ٖةس بةػَيو يةّ ثَيهٗاتاْة 

( ةوة دةطت ثَيذةنات و بةسدةواّ 0رَاسةيةى دادةْشَيت بةثَيي ثالْي تايبةت بة رَاسةيَيذإ و ئةّ رَاسةية ية ٖةس بيٓايةنذا ية )
  يةنةى بيٓانة و بة ػَيوةي يةى ية دواي يةى.دةبَيت تا دوايني

 

 ثيَهاشة شةرةكييةكانى تايبةمتةندييةكانى بيهاكان و نشيهطةكان و خيَسانةكان 3.4

 جؤسي بيٓا 
 :بيٓانإ ثؤيني دةنشَئ بؤ 

بيٓايةى نة ثَيو ٖاتووة يةدوو ْٗؤّ يإ صياتش بةبَى سةضاو نشدْى ئةوةى نة ْٗؤَةنة ية طةس صةويية يإ ية  باَيةخاْة: -1
رَيشةوةية )صياتش ية يةنةيةنى ْيؼتةجَى بووٕ(، قادسَةيةني  ٖةية ية ْاوخؤ يإ يةدةسةوة نة بؤ ٖةَوو ْٗؤَةناْى 

تةجَي بووٕ بةناسبَيت ئةطةس ٖةَوو يةنةنإ ٖى ْيؼتةجَى بووٕ بٔ بيٓانة بةناس دَيت و يةواْةية تةْٗا بؤ َةبةطيت ْيؼ
 يإ بؤ ْيؼتةجَى بووٕ و ناس نشدٕ بةناس دةَٖيٓشَيت يإ تةْٗا بؤ َةبةطتى باصسطاْى بةناس دَيت.

بؤ بيٓايةني بة تةْٗاية نة ثَيو ٖاتووة ية يةنةيةني ْيؼتةجَيبووٕ و خَيضاَْيو يإ صياتش بةناسي دةَٖيٓٔ  خاْوو: -2
ْيؼةجَى بووٕ يإ بؤ ناسنشدٕ و ْيؼتةجَى بووٕ يةيةى ناتذا و ئةنشَيت بة بيٓانةى تشةوة يهابَيت )ضةطجاو( و ية 

 رووسَيو يإ صياتش ثَيهٗاتبَيت.
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الْةيةى يإ بيٓايةني طةسبةخؤى ناتيية بة َاددةي خاو دسوطت نشاوة نة صؤس و بةسدةطتة وةى قوِس،  نةثش يإ صْخ: -3
ي داس و تةْةنة و تةختةى ناْضايى )ضيٓهؤ( يإ تةختةى داس و تةْٗا بؤ ْيؼتةجَي بووٕ يإ بؤ ناس و قاَيؽ، طةاَل

 ْيؼتةجَي بووٕ يةيةى ناتذا، بةناس دَيت.
4- :ٍَ الْةيةنة ية ثَيظيت ذوػرت يإ خوسي يإ قوَاؾ دسوطت دةنشَيت و دةتواْشَيت بة ئاطاْى  ضادس )خَيُة( يإ سةمشا

 واصسَيتةوة.ظوَيَيٓشَيت و بط
بيٓايةنى ثَيؼرت ئاَادةنشاوة، بةػَيوةيةني ناتي يإ ٖةَيؼةيي جَيطري نشاوة و َاددةي طةسةنيي دسوطت نشدْى   نةسةظإ: -5

 داس، ئاطٔ يإ ضيٓهؤية و بؤ ناس يإ ْيؼتةجَى بووٕ بةناس دَيت.
ذهوَي يإ ْاذهوَي و دةنشَيت بةػَيهى  بيٓايةنة بةناسدَيت بؤ ناس، داطري نشاوة بة دةصطايةني داَةصساوة يإ ناسطة: -6

ٍَ بَيت نة ية  تايبةتى تَيذا بَيت بؤ بةناسَٖيٓاْى ثاطةواْةنإ. دةنشَيت داَةصساوةنة ػوَيَٓيهى ْيؼتةجَى بووْى بةنؤَة
بٓةِسةتذا بؤ يةخؤطشتٓى نؤَةَية نةطاَْيو دسوويت نشابَيت نة دؤخَيهى ٖاوبةؾ نؤيإ دةناتةوة وةى ْةخؤػخاْة، 

 ذخياْة، ػوَيٓى ْيؼتةجَى بووْى نشَيهاسإ يإ قوتابيإ، ... ٖتذ. ٖؤتَيٌ و َؤتَيًةناْيؽ بة داَةصساوة دادةْشَئ.بةْ
ٍَ يإ طةْتةسى باصسطاْى: -7 بيٓايةنة ضةْذئ سؤَيى دةبيَٓيت و ية بٓةِسةتذا وةنو ْاوةْذَيهى تةواو باصسطاْى دسووطت  َؤ

 ةناْى بؤ ضاآلنيى ئابووسى بةناس دةَٖيٓشَئ.نشاوة و بةناسدَيت طؼت ْٗؤّ و ثَيهٗات
ئةو بيٓاية ية نة بٓاغة و ضواس ديواس و بةالى نةّ طةقفى َْٗوَى يةنةَى بؤى نشاوة )ْيؼاْةناْى  ية دسوطت نشدْذا:  -8

 سووٕ بٔ( و َٖيؼتا تةواو ْةبووبَيت و ػياو ْةبَيت بؤ بةناسَٖيٓإ ية ناتى طةسرََيشى دا.

 

 ْؼيٓطة 

بةػَيهة ية بيٓايةى، ػوَيين َاْةوةية و جيا و طةسبةخؤية، ية بٓةِسةتذا بؤ ْيؼتةجَى بووْى خَيضاَْيو يإ  بيٓايةنة يإ
صياتش ئاَادة نشاوة جا بؤ ٖةس ػتَيهيؽ بةناس َٖيٓشابَيت ية ناتى طةسرََيشيذا. ض ية ناتى طةَاسؤطاصيذا  بةناس َٖيٓشابَيت ية 

ٍَ بَيت و نةطى تيا ْةبَيت. خَيضاَْيو يإ صياتش تَييذا بٔ، داَةصساوةيةى اليةٕ خَيضاَْيهةوة يإ صياتش، يإ دا خشاو بَيت، يإ ضؤ
يإ صياتش بةناسيإ َٖيٓابَيت، ياخود يةناتى طةَاسؤطاصى يإ طةسرََيشيذا ية رَيش دسووطتهشدْذا بَيت. ْؼيٓطةنة 

َييذا بة بَى ئةوةى ْاضاس بٔ بة ْؼيٓطةيةنى تشدا ضووْةرووسةوةيةنى طةسبةخؤى ٖةية نة بةناسدَيت بؤ ٖاتٔ و سؤيؼنت ث
تَيجةِسٕ. ْؼيٓطة ية رووسَيو يإ ضةْذ رووسَيهى يهاوى خاوةٕ يةى دةسطاى ضووْة رووسةوة يإ ضةْذ رووسَيهى جيا جيا و 

 ٖةسوةٖا ثاػهؤناْى ثَيهذَيت.
ؾ ْةبَيت، ٖةس ػوَيَٓيو نة ية ناتى بؤ َةبةطتى طةسرََيشى و بؤ ئةوةى نةغ ية ثشؤطةى رَاسدْى داْيؼتوإ بَى بة

طةَاسؤطاصى يإ طةسرََيشيذا نةطَيو يإ صياتش بة ػَيوةيةنى ساٖاتوو تَيذا بٔ و ٖيض ػوَيَٓيهى تشى ْيؼتةجَى بووْى 
ساٖاتووى تشيإ ْةبَيت بة ْؼيٓطة دادةْشَيت تةْاْةت ئةطةس بؤ َةبةطتى ْيؼتةجَى بووْيؽ دسووطت ْةنشابَيت بؤ منووْة 

و دونإ يإ ضَيؼتخاْة. بيٓاى بةآلوة ْشاو نة بؤ ْيؼتةجَى بووْى َشؤظ ػياو ْةبَيت، بة ْؼيٓطة داْاْذسَيت. يةبةس ئةَة وةن
 ْؼيٓطةنإ دابةؾ دةنشَئ بةطةس ئةَاْةى خواسةوة:

 
 

 :ٕيةنةي ْيؼتةجَي بوو 

صياتش ئاَادة نشاوة، ياخود ػوَيَٓيهى َاْةوةى جيانشاو و طةسبةخؤية نة بؤ ْيؼتةجَى بووْى خَيضاَْيو يإ 
يةنةيةنى ئاَادةْةنشاوة بؤ ْيؼتةجَى بووٕ بةآلّ خَيضاَْيو وةنو ْؼيٓطةيةى بةناسى دةَٖيَٓيت ية ناتى طةسرََيشى 

 نشدْذا و ئةَاْةى خواسةوة دةطشَيتة خؤى:
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جَى بووٕ ئةو ػوَيٓةى نة ٖةَوو يإ ضةْذ بةػَيهى ثَيذاويظتيية بٓةِسةتييةناْى ْيؼتة خاْوو و ػوقة: ( أ
)وةى ضَيؼت يَيٓإ، ػوَيٓى ػووػنت، ئاوى سانَيؼشاو بة بؤِسى و ئاودةطت(ى تَيذا بَيت جيا يةوةى ية ناتى 

ٍَ بَيت يإ خَيضاَْيو يإ صياتش ية خَيضاَْيو تَييذا بزئ.  طةسرََيشى نشدْذا ضؤ

ئةو ػوَيٓاْةى بة َاددةى خاوى بةسدةطتى وةى قاَيؽ، طةآلى داس و  يةنةناْى ْيؼتةجَى بووْى ناتى: ( ب
)بةسدى( يإ ٖةس ػتَيهى تشى ٖاوػَيوة وةنو نؤخ و نةثش دسووطت نشابٔ و ثَيهٗاتة طةسةنييةناْى 

 ْيؼتةجَى بووْيإ تَيذا ْةبَيت.

اتى طةسرََيشيذا، وةى نة وةى ػوَيٓى ْيؼتةجَى بووٕ بةناس دَئ ية ن يةنةناْى ْيؼتةجَى بووْى جوآلو: ( ت
ٍَ، نةيةى يإ نةػتى، ظاسطؤْةناْى ػةَةْذةفةس، بةيةّ، خاْووى طةسئاو، ئةو ػتاْةى نة  ضادس، سةمشا

 سادةنَيؼشَئ وةنو نةسةظإ، ... ٖتذ.

نة دسووطت ْةنشاوٕ يإ ئاَادة ْةنشاوٕ يإ ْةطؤِسدساوٕ بؤ  يةنةناْى ْيؼتةجَى بووْى ثةساوَيض خشاو: ( ث
جَى بووْى َشؤظ بةآلّ وةنو يةنةى ْيؼتةجَى بووٕ بةناس َٖيٓشاوٕ ية ناتى طةسرََيشيذا، بؤ ػوَيٓى ْيؼتة

منووْة يةنةناْى ْيؼتةجَى بووٕ ية نؤطاناْى داْةوَيًة، تةوَيًةنإ، طةساجةناْى طواطتٓةوة، ئةػهةوتةنإ و 
بووْى َشؤظ دسووطت نشاوٕ ػتى تشى يةّ جؤساْة. ٖةسوةٖا ئةو يةنةياْةى نة ية بٓةِسةتذا بؤ ْيؼتةجَى 

بةآلّ دواتش بةآلوة ْشاوٕ و بةٖؤى تَيهضووْيإ طؼت خضَةتطوصاسييةناْى ْاويإ ساوةطتاوٕ، ئةطةس ية ناتى 
 طةسرََيشى نشدٕ نةغ يإ نةطاَْيو تيا بزئ.

ٕ يإ ئةو يةنة ْيؼتةجَى بووْاْةى ْاو داَةصساوةنإ نة نةطاَْيو تياياْذا دةرئ، وةنو ْؼيٓطةى ثاطةوا ( د
 بةِسَيوةبةسى داَةصساوةنة.

 

 :ْؼيٓطةى طؼتى 

جؤسَيو ػوَيٓى تشة نة ية سووى دسووطت نشدْةوة جيا و طةسبةخؤية و بؤ تَيذا بةطةس بشدْة و بؤ ْيؼتةجَى بووْى 
نؤَةآلَْيهى طةوسةى تانةنإ دسووطت نشاوة نة دؤخى ٖاوبةؾ يإ باسَيهى تايبةت ياخود ئاَاجنى ٖاوبةؾ ثَيهةوةيإ 
دةبةطتَيتةوة. بةطؼتى يةّ جؤسة ػوَيٓاْة ػتةنإ ٖاوبةػة وةى ػوَيٓى ضَيؼت يَيٓإ، رووسى داْيؼنت، ػوَيٓى ْووطنت، 

 طةسَاو و ئاودةطت نة ٖةَوو نةطاْى َْيو ئةّ ْؼيٓطةية بةٖاوبةػى بةناسيإ دةَٖيٓٔ و بشيتني ية:
ٖؤتَيًةنإ، َؤتَيًةنإ، ثاْظيوْةنإ و ئةو خاْوواْةى ئةو بيٓاياْةى َاْةوة تياياْذا بة نشَى دةطتةبةس دةبٔ وةى  ( أ

 رووسى ساخشاو بة نشَى دةدةٕ.
ئةو ػوَيٓاْةى َاْةوة تياياْذا بة ػَيوةى نؤَةآلْى طةوسةى خةَيهاَْيهة نة ئاَاجنَيهى طؼتيى ٖاوبةؾ يإ   ( ب

بةسرةوةْذيى ٖاوبةؾ ثَيهةوةيإ دةبةطتَيتةوة وةنو ْةخؤػخاْةنإ، بةػة ْاوخؤييةنإ، نةَْيظةنإ، صيٓذاْةنإ، 
اآلضووةنإ، ػوَيٓةناْى َاْةوةى سةبةٕ و و بةط خاْووةناْى ضاودَيشيى نؤَةآليةتى، خاْووةناْى ثةنهةوتة

 ، دَيشةنإ و نةَْيظةنإ نة ئةّ ػوَيٓاْة ية ناتى طةسرََيشى نشدْذا ػوَيٓى َاْةوةى ساٖاتوو بٔ.ساٖيبةنإ

بيٓاى ئاَادة نشاو بة َةبةطتى َاْةوةى ناتيى ئةو نةطاْةى ضاآلنى يإ بةسرةوةْذيى ٖاوبةػيإ ٖةية وةنو  ( ت
 نةَجى ئاواسةنإ، نةَجى نشَيهاساْى ضاآلنييةنى تايبةت. طةسباصطةنإ،

 

 ٖؤتَيٌ يإ خاْةى ثؼوودإ يإ نؤَةَيطةى طةػتياسى 
 بيٓاى دسووطت نشاوى جَيطريٕ و بةساَبةس بة نشَيى دياسيهشاو ذةواْةوةيإ تيا دةنشَيت.
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 :ػوَيٓى َاْةوةى جيانشاوٕ و يةطةس خؤى وةطتاوة و تايبةت بة ْيؼتةجَى بووْى نؤَةَية خةَيهاَْيهى  بةػى ْاوخؤيى
دياسيهشاو نة بةسرةوةْذيى ٖاوبةػيإ ٖةية دسووطتهشاوة، وةنو قوتابييةنإ ية بةػة ْاوخؤييةنإ يإ خاْةى َاْةوةى 

 ثضيؼهةنإ و ٖى تش.
 :نى بَى قاصاْخ دادةْشَيت نة بؤ ضيَٓيهى دياسيهشاوى داْيؼتوإ بةخؤِسايى بة دةصطاية خاْةى ضاودَيشى نؤَةآليةتى

خضَةتطوصاسى ثَيؼهةؾ دةنات، وةى خاْةنإ ضاودَيشى نشدْى بةطاآلضووإ و خاْةناْى ضاودَيشى نشدْى ْةوجةواْإ 
 و ٖى تش.

 :ٕضاسةطةس ثَيؼهةؾ بة داْيؼتوإ  نؤَةَية بيٓايةنى دسووطتهشاوٕ نة ضاودَيشيى تةْذسوطيت و دةصطا تةْذسوطتييةنا
 دةنةٕ بة طؼتى.

 :َضطةوت، نةَْيظة و دَيش و ػوَيٓةناْى تشى ثةسطتؽ نة تايبةتٔ بة جَى بةجَى نشدْى سَيُٓايية  خاْةناْى ثةسطتؽ
 ئاييٓييةنإ.

 :بشيتني يةو بيٓا ذهوَياْةى ئةسنَيهى فةسَى ثَيؼهةؾ دةنةٕ و ية يةنةناْى ضانظاصى و بٓهةناْى ثؤييع 
 ضواسضَيوةى دادثةسوةسى و ياطادا وةى صيٓذاْةنإ.

 :ٕنؤَةَية بيٓايةنٔ نة بة جَيطريى دسووطتهشاوٕ بؤ َاْةوةى نؤَةَية  يةنةناْى ْيؼتةجَى نة نةطاَْيو تَييذا
سة خةَيهاَْيهى صؤس ئةواْةى ئاَاجنى ٖاوبةؾ يإ بةسرةوةْذيى تايبةتى ٖاوبةؾ ثَيهةوة طشَييإ دةدات، و ثَيويظتة رَا

 نةغ يإ صياتش بٔ. 6تانةنإ يةّ ػوَيٓاْةدا 
 

 ٕداَةصساوةنا 
نؤَةَية ضاآلنى و داٖاتَيهٔ نة ية اليةٕ خاوةَْيو يإ بةِسَيوةبةسايةتييةى بةِسَيوة دةبشدسَيت بؤ بةسٖةّ َٖيٓاْى نؤَةَيَيهى 

ئةّ َةسجاْةى خواسةوة ية داَةصساوةناْذا  ٖاوسةطةصى ناآل و/يإ خضَةتطوصاسى نة ية يةى ػوَيٓى جوطشافيذا دةنشَيت و ئةبَيت
 ٖةبَيت:

 ئةجناَذاْى ضاآلنييةنى ئابووسى، واتة داَةصساوةنة خضَةتطوصاسى و/يإ ناآل ثَيؼهةؾ بة نةطاْى تش بهات. (0

بةػَيو ٖةبووْى ػوَيَٓيهى جَيطري، يةو ػوَيٓةى نة تَييذا ٖةَيهةوتووة جَيطري بَيت و ئةَة بة طؼتى بيٓايةنى طةسبةخؤ يإ  (4
ية بيٓا يإ نؤَةَية بيٓايةنى يةتةْيؼت يةى دةبٔ و ية يةى ػوَيٓيؼذا )ية َْيو ثةسريَٓيهذا(، نة دةنشَيت ناسطةيةى، 
ٍَ و ثةآلْةى جوآلوٕ و ناسَيو دةنةٕ بة داَةصساوة  قوتاخباْةيةى ياخود دةصطايةنى ذهوَى يإ باصسطاْى بَيت. ئةو نة

ةْذيى جوآلْيإ ية دةطت بذةٕ و جَيطري بنب يةطةس صةوى يإ يةطةس ئاو )وةنو عاسةباْةى داْاْذسَئ تا ئةو ناتةى تايبةمت
جوآلو يإ ئؤتؤَبَيٌ يإ فشؤػياسى طةِسؤى(. ٖةسوةٖا ػوَيٓى ناسنشدْى تايبةت بة دسووطتهشدْى بيٓا يإ سَيطا يإ 

شاوى تايبةت بة ئةْذاصياس و نشَيهاسةنإ. بةطؼتى ٖةس ثشؤرةيةنى تش بة داَةصساوة داْاْذسَئ وةنو خاْووى ئاَادةن
ٖةسوةٖا طؤِسةنإ و بيٓا ػوَيٓةواسيية نؤْةنإ و ئةو بيٓاياْةى بةآلوة ْشاوٕ بة داَةصساوة ئةرَاس ْانشَئ َةطةس ية ْاويإ 

َةصساوة ضاخياْة يإ قاوةخاْة يإ ٖةس داَةصساوةيةنى تش ٖةبَيت نة خضَةتطوصاسييةى ثَيؼهةؾ بهات و ئةونات بة دا
 دادةْشَيت و طةَاسؤ دةدسَيت و رَاسةى بؤ دادةْشَيت.

ئةطةس خاوةْى ٖةبَيت جا ض يةى نةغ بَيت يإ ٖاوبةػييةى ٖةبَيت ية َْيوإ ضةْذ نةطاَْيو يإ نةطايةتييةنى  (3
 )اعتباسى(.

 بووْى يةى بةِسَيوةبةس )بةِسَيوةبشدَْيهى تاى(. (2
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 َاددةى طةسةنيى ديواسى دةسةوةى بيٓا 
َاددة طةسةنييةية نة ية دسووطت نشدْى ديواسى دةسةوةى بيٓانةدا بةناس ٖاتووة و دةنشَيت نةسثوض، بةسد، بًؤى  ئةو

 )ثاسضةى نؤْهشيتى(، ثاسضةى بيٓاى ئاَادةنشاو، قوِس، تةختةى ناْضايى )ضيٓهؤ(، تةختةى داس يإ ػتى تش بَيت.
 

 طاَيى دسووطت نشدْى بيٓا 
 بٓاغةى طةسةنيى بيٓانة تيايذا داْذساوة.َةبةطت ئةو طاَيةية نة 

 

 َةبةطتى ئَيظتاى بةناس َٖيٓاْى بيٓا 

َةبةطت ضؤْيةتيى بةناس َٖيٓاْى بيٓانةية بة ضاوثؤػى نشدٕ ية َةبةطتى طةسةنيى دسووطتهشدْى بيٓانة. دةنشَيت بؤ 
نو ْؤسيٓطةى ثضيؼهى بةناس بَيت و ئةويرت ْيؼتةجَى بووٕ و ناسنشدٕ ية يةى ناتذا بةناس بَيت بؤ منووْة رووسَيهى ْؼيٓطة وة

 وةى يةنةى ْيؼتةجَى بووٕ مبيَٓيتةوة. دةنشَيت ئةْذاَاْى خَيضإ تَييذا بٔ و دةػهشَيت بةّ ػَيواصاْةى خواسةوة بَيت:
َذاْى يةنةيةنى بيٓانةية نة ضةْذ نةطاَْيو يإ ئةْذاَاْى خَيضاَْيو تيادا دةرئ ية ناتى ئةجنا خَيضاَْيو تَيذا بَيت: -1

 طةَاسؤطاصى يإ طةسرََيشيذا.

يةنةيةنى بيٓانةية نة نةطاَْيو تَييذإ بةآلّ ية ناتى طةَاسؤطاصى يإ طةسرََيشيذا ئاَادة ْني و  ْؼيٓطةى داخشاو: -2
دةنشَيت طةسداْى خَيضاَْيهى تشيإ نشدبَيت يإ ئةسنَيو جَى بةجَى بهةٕ يإ خةسيهى طةػت و طوصاس بٔ ية ْاوةوة يإ 

 ةى وآلت، واتة بؤ َاوةيةنى نوست ْائاَادة بٔ.دةسةو

ٍَ )نةطى تيا ْيية(: -3 يةنةيةنى بيٓانةية نة ية ناتى طةَاسؤطاصى يإ طةسرََيشيذا نةطى تَيذا ْيية، يإ بؤ  ْؼيٓطةى ضؤ
بةنشَى داْة )ساخشاو يإ ْاِساخشاو بَيت( يإ داْيؼتواْةنةى بؤ دةسةوة وآلت نؤضيإ نشدبَيت و ْؼيٓطةنةيإ بؤ بةطةس 

 ى تةواو بووبَيت ياخود بة ٖةس ٖؤناسَيهى تش.بشدْى ثؼووةنإ و َؤَيةتةنإ ثاساطتبَيت يإ بةودوايياْة دسوطتهشدْ

 ٖةس وةى ية ثَيٓاطةى ْؼيٓطةى طؼتيذا ٖاتووة. ْؼيٓطةى طؼتى: -4

 بيٓانشاوَيهى جَيطرية نة ية بةساَبةس نشَييةنى دياسيهشاودا ذةواْةوة دةطتةبةس دةنات. ٖؤتَيٌ: -5

تَييذا ئةجناّ دةدسَيت و دةنشَيت بةسٖةّ َٖيٓاْى داَةصساوةيةنة نة ضاآلنييةنى ئابووسيى دياسيهشاو  داَةصساوةى ناسنةس: -6
 ناآل و/يإ ثَيؼهةؾ نشدْى خضَةتطوصاسييةى بَيت ية َاوةى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدْذا.

داَةصساوةيةنة نة ضاآلنييةنى ئابووسى تَييذا ئةجناّ دةدسَيت بةآلّ ية ناتى طةَاسؤطاصيذا بة  داَةصساوةى داخشاو: -7
وة ض بةٖؤى طةخبَيشى نشدْى بيٓاى داَةصساوةنة يإ نةٍ و ثةَيةناْييةوة بَيت ياخود بةٖؤى ػَيوةيةنى ناتى ساوةطتا

 وةسصى بووْى ضاآلنييةنة يإ ٖةس ٖؤناسَيهى تش بَيت.

8- :ٍَ داَةصساوةيةنة نة ٖيض ضاآلنييةنى ئابووسى تَييذا ئةجناّ ْادسَيت يةناتى طةَاسؤطاصيذا ض بة ٖؤى  داَةصساوةى ضؤ
 تاصة دسووطتهشابَيت و َٖيؼتا دةطت بةناس ْةبووبَيت يإ َةبةطتى فشؤػنت يإ بةنشَيذاْيإ ٖةبَيت.ئةوة بَيت نة 

 

 ضاآلنى 

طشوػتى ئةو ناسةية )جؤسى ناس يإ بةسٖةَةنةى( نة داَةصساوةنة ئةجناَى دةدات يةْاو يةنةى بيٓادا و ئةنشَيت يةنَيو يةَاْةى 
 خواسوة بَيت:

َٖيٓاْى نؼتوناَيى ية خؤ دةطشَيت بة طؼت يكةناْييةوة وةى سووةنى، ئارةَيى، ساو، داسطتإ،  ضاآلنيى نؼتوناَيى: بةسٖةّ -0
بةسٖةََٗيٓاٖى ئارةَيةنإ و ثةَيةوةس و ئةواْى تشيؽ نة ية بيٓانةدا ئةجناّ دةدسَئ وةى ضاْذْى دسةخت و بةسٖةّ ية 
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واسثَيى و ثةَيةوةس و ئارةَيةناْى تش و ئاَادةنشدٕ و ػيٓايية ثةسرئ نشاوةنإ و ْةَاَطةنإ، بةخَيو نشدْى ئارةَيى ض
ٍَ وةى ضاْذْى تؤ بؤَةبةطتى ضاْذٕ و صيادبووٕ ثةسةثَيذاْى . بؤ منووْة ضاآلنييةناْى ثةيوةْذيذاس بة نؼتونا

واى بةسٖةَى نؼتوناَيى بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة، بةخَيو نشدْى ٖةَوو جؤسة ئارةَيَيو، ساو، داسطتإ، ضاآلنييةناْى د
 دسوَيٓة )دواى بةسٖةّ ٖاتٔ(، ئاَادة نشدٕ و ثةسةثَيذاْى تؤ بؤ َةبةطتى ضاْذٕ و صيادبووٕ )تهاثش(، ... ٖتذ.

ضاآلنيى ثيؼةطاصى: ئةو ضاآلنييةية نة ثةيوةْذيى ٖةية بة دةسَٖيٓاْى طاَاْى ناْضايى و ناآل فًضييةنإ وةى بةناْضا  -4
 ، طوطشد، فؤطفات، ... ٖتذ.نشدٕ و دةسَٖيٓاْى ْةفتى خاو، طاصى طشوػتى

بةسٖةََٗيٓاْى ناآلى ثيؼةطاصيية طؤِسدساوةنإ ضاآلنييةنة نة ثةيوةْذيذاسة بة بةسٖةََٗيٓاْى ناآلى ثيؼةطاصى ية سَيطاى 
ٍَ ئةو ناآلياْةى نة  َواطةفاتةناْيإطؤِسيٓى ثَيذاويظتيية ٖاوناسةنإ بؤ ئةو بةسٖةَة ْوَيياْةى نة ية  جياواصٕ يةطة

ٖؤناسبووْة بؤ بةسٖةَٗاتٓيإ ية سَيطاى بةناسَٖيٓاْى ناس و طةسَاية و سَيهخظنت و ئةواْةؾ نة ية بيٓادا ئةجناّ دةدسَئ 
وةى ئاَادةنشدٕ و ثاساطتٓى طؤػت و بةسٖةَةناْى و َاطى و طةوصةوات و ََيوةنإ، ثيؼةطاصيى صةيت و سؤٕ، 

سٖةَةناْى ػري، ٖاِسيٓى داْةوَيًة، بةسٖةَةناْى ْاْةواخاْةنإ، نانائؤ و ضؤنؤيَيت و ٖةس ثيؼةطاصييةنى ثيؼةطاصيى بة
تش، ضاث نشدٕ و ئةو خضَةتطوصاسيياْةى ثةيوةْذييإ ثَيوة ٖةية، ثيؼةطاصيية نيُيائييةنإ، ثيؼةطاصييةناْى 

ئاََيشةناْى تايبةت بة بيٓني، ياسييةنإ، طةوٖةسةنإ،  دةسَاْظاصى، ثَيذاويظتييةناْى خاوَئ نشدْةوة، ناتزََيشةنإ،
ضانهشدْةوةى ئاََيش و نةسةطتةنإ، ثانهشدْةوةى ئاو، دسووطتهشدْى بيٓا و سَيطا، تَيهذإ، ... ٖتذ. ٖةسوةٖا 

 بةسٖةََٗيٓاْى وصةى ناسةبا و نؤنشدْةوة و ثانهشدْةوة و دابةػهشدْى ئاو.
نة ثةيوةْذى بة ناسى باصسطاْى ٖةية بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة )نِشئ و فشؤػتٓى  ضاآلنيى باصسطاْى: ئةو ضاآلنييةية -3

ٍَ ئةو ضاآلنيية باصسطاْيياْةى ثةيوةْذيإ ثَيوة ٖةية، و ٖةسوةٖا باصسطاْيية ثةساوَيضيةناْيؽ دةطشَيتة  ناآلنإ( يةطة
 ةوة بةدةطت دَئخؤى )قاصاجنةناْى باصسطاْيية بضوونةنإ( ئةواْةى ية ناسى باصسطاْيى بضوون

ضاآلنيى خضَةتطوصاسى: ضاآلنييةنة نة ثةيوةْذى بة دةطتةبةس نشدْى ئةو خضَةتطوصاسيياْةوة ٖةية نة ثَيؼهةػى  -2
 تانةنإ و خَيضاْةنإ دةنشَيت وةنو خضَةتطوصاسييةناْى ثضيؼهى، ثةسوةسدةيى، ئاطايؽ و بةسطشى، ... ٖتذ.

ة ضاآلنييةناْى ثَيؼرتدا ْني و باطيإ ْةنشاوة، وةى ئةو ضاآلنييةناْى تش: طؼت ئةو ضاآلنيياْةٕ نة ي -5
خضَةتطوصاسيياْةى ثةيوةْذييإ بة تةْذسووطتى َشؤظةوة ٖةية، ضاآلنيية ثيؼةيى و صاْظتى و تةنٓيهييةنإ، 

و  ضاآلنييةناْى بةنشَى دإ و بةنشَى طشتٔ، ضاآلنييةناْى خضَةتطوصاسييةناْى ثؼتيواْى نشدٕ، ضاآلنييةناْى ئاطايؽ
ضاودَيشى نشدٕ، ضاآلنييةناْى خضَةتطوصاسيية تانةنةطييةنإ، ضاآلنييةناْى بيٓانشدٕ و دسوطت نشدٕ، طواطتٓةوة و 

 نؤطايى نشدٕ، ثةيوةْذييةنإ، بيُة، ... ٖتذ.

 

 نةستى ناس 
 واسةوةية:ٖةَيهةوتةى داَةصساوةية ية سووى ئةو ضاآلنيية دةطت ْيؼاْهشاوةى نة تَييذا دةنشَيت و يةى يةَاْةى خ

 :ئةطةس خاوةْذاسَيتيى داَةصساوةنة بطةِسَيتةوة بؤ ذهوَةت بة بَى سةضاو نشدْى ئةوةى ئايا ئةو ناسةى تيادا  ذهوَى
 دةنشَيت ناسطَيِشيية يإ سَيهخشاوةيى، و ثاسةداس نشدْى بةػَيوةى ْاوةْذيية، وةنو ديواْى وةصاسةتةنإ.

 :ئةطةس خاوةْذاسَيتيى داَةصساوةنة بطةِسَيتةوة بؤ ذهوَةت ناسَيهى بةسٖةََٗيٓاْى تيادا ئةجناّ بذسَيت و  طؼتى
 ثاسةداسنشدْى ية اليةٕ خؤيةوةية )يإ نةطَيهةوةية(، وةى نؤَجاْيا باصسطاْي و ثيؼةطاصى و طواطتٓةوةييةنإ ... ٖتذ.

 :ٖاوبةؾ بَيت ية َْيوإ نةستى تايبةت و نةستى ذهوَى بة بَى سةضاو ئةطةس طةسَايةى داَةصساوةنة بة ػَيوةى  تَيهةآلو
 نشدْى سَيزةى ٖةس يةنةيإ.



 

WWW.KRSO.NET 

15 

 :ئةو داَةصساواْةٕ نة خاوةْذاسَيتيإ دةطةِسَيتةوة بؤ نؤَةَية ٖةسةوةصييةنإ، و طةسَايةنةػى ية ثؼهى بَى  ٖةسةوةصى
 طٓوس ثَيو دَيت.

 :ةى بؤ تةْٗا يةى نةغ يإ نؤَةَية نةطاَْيو ية دةطتةى نؤَجاْيانة ئةو داَةصساوةية نة خاوةْذاسَيتييةن تايبةت
 بطةِسَيتةوة بة بَى سةضاو نشدْى اليةْى ياطايى داَةصساوةنة.

 :ئةطةس خاوةْذاسَيتى داَةصساوةنة بة تةواوى بؤ نةستى تايبةت بطةِسَيتةوة و نةطةنةؾ عَيشاقى ْةبَيت ياخود  بياْى
 ةطاْى بياْييةوة بةِسَيوة بربدسَيت.نؤَجاْيايةى بَيت و ية اليةٕ ن

 

 خَيضاْى ئاطايى 
خَيضاْى ئاطايى بؤ َةبةطتةناْى طةسرََيشى ثَيٓاطة دةنشَيت و بشيتيية ية نةطَيو يإ نؤَةَية نةطاَْيو نة ثةيوةْذيى 

و ػتة ثَيويظتةناْى تشى  خَيضاْيإ ٖةبَيت يإ ْةياْبَيت و ية تةواو يإ بةػَيهى يةنةيةنى ْيؼتةجَى بووْذا بزئ و ية خواسدٕ
 رياْذا ٖاوبةؾ بٔ و خَيضاْى ئاطايى دابةؾ دةبَيت بؤ:

خواسدٕ و ناسة ثَيويظتةناْى تشى ريإ بة تةْيايى ئةجناّ دةدات بَى ٖةبووْى  ثَيهٗاتوو ية تةْٗا يةى نةغ: خَيضاْى (1
ثةيوةْذى بة نةطَيهى تش، وةى نؤَةَية نةطاَْيو نة ية ْؼيٓطةيةنى ئاطايي ) خاْوو يإ ػوقة( يإ ٖؤتَيٌ يإ 

و ٖةس يةنَيهيإ بؤ بزَيوى ػوَيَٓيهى طةػت و طوصاسى دةرئ و ٖيض ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة 
 خؤى ثؼت بة خؤى دةبةطتَيت.

نؤَةَيَيهى دوونةطى يإ صياتش نة ثَيهةوة دادةْيؼٔ و طةسؤنى خَيضاْيإ ٖةية و ية  ثَيهٗاتوو ية ضةْذ نةغ: خَيضاْى (2
ت و يإ بةدةطت َٖيٓاْى خؤساى و ثَيذاويظتييةناْى تشى رياْذا ٖاوبةػٔ و دةنشَيت بوودجةيةنى ٖاوبةػيإ ٖةبَي

ْةياْبَيت )ثَيهةوة بةػذاسى بهةٕ ية خةسجييةناْذا ية داٖاتى طةسؤنى خَيضاْةوة يإ ٖةْذَى ية ئةْذاَاْى خَيضاْةوة(، 
دةنشَيت ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ببةطتَيتةوة يإ ْةياْبةطتَيتةوة ياْيؽ ٖةسدوو ذاَيةتة تَيهةآلو بٔ، و 

 بةػَيهى رةَةناْى خواسدٕ ٖاوبةؾ بٔ. ئةْذاَاْى خَيضإ ية ٖةَوو يإ
ٍَ خَيضاْةنةدا  ٖةسنةطَيو بة ػَيوةيةنى ناتى ية دةسةوةى وآلت بَيت و دواى َاوةى نةَرت ية طاَيَيو بطةِسَيتةوة و يةطة
بزيت بة ئةْذاَى خَيضإ دادةْشَيت، بَيحطة ية قوتابيإ و ْةخؤػةنإ نة بة بَى سةضاو نشدْى َاوةى َاْةوةيإ ية 

 سةوةى وآلت بة ئةْذاَى خَيضإ ئةرَاس دةنشَئ.دة
َةسد ْيية ٖةسنةطَيو ية خةسجييةناْى خَيضاْذا بةػذاس بَيت ئةْذاَى خَيضإ بَيت، بؤ منووْة ئةو باونةى 
بةسدةواّ ية دةسةوةى وآلت خةسيهى ناسنشدْة و بؤ ٖاوطةس و َٓذاآلْى خةسجى دةَْيشَيت بة ئةْذاَى خَيضإ داْاْشَيت 

ٍَ خَيضاْةنةيذا بَيت. َةطةس  يةناتى طةسرََيشى نشدْذا ية طة
ٍَ خؤيذا بطَيِشَيت و ية طةس ػةقاّ يإ بةسدةسطاى بيٓانإ  ٍَ و ثةَيى خؤى يةطة دةنشَيت خَيضإ بةبَى ػوَيٓى َاْةوة بَيت و نة

 يإ يةطةس ػوطتةنإ يإ ية ٖةس ػوَيَٓيهى تشى يةو جؤسة خبةوَيت.
 

 ٍَ  خَيضاْى بةنؤَة
نؤَةَية نةطاَْيو نة ية ْؼيٓطةيةنى طؼتيذا دةَيَٓيٓةوة و ٖيض ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة و ية 
ٍَ يةنرتدا ْانةٕ، بؤ منووْة َيواْاْى ٖؤتَيٌ، صيٓذاْةنإ، قوتابيإ، يةتيُةنإ،  ئاَادةناسييةناْى رياْذا بةػذاسى يةطة

ةٖا ئةو نشَيهاساْةى ثَيهةوةٕ ية ْؼيٓطة طؼتييةناْذا. ئةو طةسباصاْةى ية طةسباصطةنإ يإ بةطاآلضووإ و ثةنهةوتووإ، و ٖةسو
ٍَ خَيضاْةناْياْذا دةْووطشَئ.  داَةصساوةناْى تشى طوثا دإ ئةّ ثَيٓاطةية ْاياْطشَيتةوة و ية طةسرََيشيذا ية طة
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ٍَ دا  خَيضاْى ئاطايى ٖةٕ، بؤ منووْة خَيضاْى بةِسَيوةبةسى ثَيويظتة سةضاوى ئةوةؾ بهشَيت نة ية ٖةْذَى ْؼيٓطةى بةنؤَة
ٖؤتَيٌ نة ية ػوَيَٓيهى تايبةت ية ٖؤتَيًةنةدا ريإ بةطةس دةبةٕ يإ بةِسَيوةبةسى ْةخؤػخاْة و خَيضاْةنةى، يإ بةِسَيوةبةسى 

ٍَ صاْياسييةناْى خَيضاْى ئاطاييذا وةسد نةطى يإ  6ةطريَئ. ٖةسوةٖا نؤَةَيَيهى صيٓذإ و خَيضاْةنةى، بؤية صاْياسييةناْيإ ية طة
صياتش نة ية ْؼيٓطةيةنى ئاطاييذا دةرئ و ٖيض ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة و ٖةسيةنَيهيإ ية بزَيوى خؤيذا 

ٍَ نةطاْى تش ٖاوبةؾ بٔ بة خَيضاْى بةنؤ ٍَ دادةْشَئ، بؤ ثؼت بةخؤى دةبةطتَيت و يةواْةية ية ٖةْذَى رةَى خواسدْذا يةطة َة
منووْة ئةو نشَيهاساْةى ية ػوَيٓى ناسنشدْذا دةرئ يإ ئةو نةطاْةى ثَيهةوة ية ػوقة يإ خاْووَيهذإ. بةآلّ ئةطةس رَاسةى ئةو 

ٍَ داْاْذسَئ 5نةطاْةى ٖيض ثةيوةْذييةنى خَيضاْى ثَيهةوةيإ ْابةطتَيتةوة   نةغ يإ نةَرت بَيت ئةَاْة بة خَيضاْى بة نؤَة
بةَيهو بة خَيضاْى ئاطايى ئةرَاس دةنشَئ. ٖةسوةٖا ية خَيضاْى بةنؤَةَيذا ئةو نةطاْةى ْائاَادةٕ بة ئةْذاَى خَيضاْةنة 

 داْاْذسَئ.
 

 ٕطةسؤنى خَيضا 
ٍَ خَيضاْةنةيذا دةريت و ية ْاو وآلتذاية و بةّ ْاوة يةْاو ئةْذاَاْى تشى خَيضاْة نةدا ئةو نةطةية نة بة ػَيوةى ساٖاتوو يةطة

ٍَ نةَرت ْةبَيت. بةطؼتى ئةّ نةط 04دةْاطشَيتةوة بة بَى سةضاو نشدْى سةطةصى ئةو نةطة بةآلّ ئةبَيت تةَةْى ية  ة خاوةْى طا
ناسوباسى ئابووسيى خَيضإ و دةنشَيت نةطاْى تش يةَةدا ٖاوناسيى بهةٕ. َةسد  دةطةآلتة و بةسثشطة ية داْاْى سَيهاسى تايبةت بؤ

ْيية ئةو نةطة بَيت نة بةتةَةْرتئ بَيت يإ دةساَةتى يةواْى تش صياتش بَيت بةآلّ َةسجة نة ثةيوةْذييةنى خضَايةتى ٖةبَيت 
ٍَ ٖةَوو يإ بةػَيهى ئةْذاَاْى خَيضاْةنةدا.  يةطة

 

 خاوةْذاس 
ية نة ية سووى بةِسَيوةبشدْةوة دةطةآلتذاسة بةطةس ناسى خاوةْذاسَيتية ئاطايى يإ نةطايةتييةنةى ئيعتباسيطَيهى نة

بةسثشطياسةتيية تةنٓيهى و ئابووسييةناْى  ةى ثَيذساوة بِشياس وةسدةطشَيت وو بة ثَيى ئةو بابةتاْةى نة سَيط ،نؼتوناَيييةنةوة
. ئةنشَيت ساطتةوخؤ يإ ية سَيطاى بشيهاسَيهةوة بةسثشطياسةتييةناْى بة ئةجناّ ةتىيةطةس ػاْي تايبةت بة خاوةْذاسَيتييةنة

 بطةيةَْيت و ئةَاْةى خواسةوة بة خاوةْذاس دادةْشَئ:
  ئةو نةطةى خاوةْذاسَيتييةنى نؼتوناَيى بةِسَيوة دةبات )خاوةْى بَيت يإ بةنشَى بَيت يإ بةِسَيوةبةسى بَيت( جا ض تةْٗا

يإ تةْٗا ئارةَيى بَيت يإ ٖةسدوونيإ بَيت ثَيهةوة، ية ْاوضةى ػوَيٓى ْيؼتةجَى بووْى بَيت يإ ية سووةنى بَيت 
 ْاوضةيةنى تش بَيت و خؤى بةِسَيوةى ببات.

 .صةوييةنى بة نشَى طشتبَيت و بؤ ناسوباسى نؼتوناَيى بةناسى بَٗيَٓيت 

 ت و َافى طوود يَيى وةسطشتٓى بة خؤى دابَيت و بؤ صةوييةى بةناس بَيَٓيت نة ٖى خؤى ْةبَيت و بةنشَيؽ ْةبَي
 بةسٖةََٗيٓاْى نؼتوناَيى بةناسى بَٗيَٓيت.

 بةساَبةسيإ يؼى ْةبَيتٖةَيظونةوت نشدْ ةطت دابٔ تةْاْةت ئةطةس َافىرَاسةيةى دسةختى ية بٔ د. 

 ْيإ بؤ ناسى باصسطاْى يإ ضةْذ ئارةَيَيهى ية بٔ دةطت دابٔ بة َةبةطتى طوود وةسطشتٔ يةوإ يإ ية بةسٖةَةنا
فشؤػتٓيإ يإ فشؤػتٓى بةسٖةَةناْيإ وةنو طؤػت، ػري و )َؼتكاتة(، ثَيظت و ؿوف، يإ ضةْذ ػاْةيةنى ٖةْطوئ يإ 

ًَطةى ثةَيةوةس يإ ناسطةى ٖةيَيٓةسى جوجهةى ية بٔ دةطتذابٔ.  ثةَيةوةس يإ نَي

 ةوةصييةى ٖةبَيت نة خاوةْذاسَيتييةنى نؼتوناَيى بةِسَيوة ببات يإ ئةطةس داَةصساوةى ذهوَى و نؤَجاْيا و نؤَةَيةى ٖةس
ٍَ يإ ََيؽ ٖةْط يةرَيش  ناسى ثَيبهات، ئةوا بة خاوةْذاسى نؼتوناَيى دادةْشَيت. دةنشَيت صةوييةنى نؼتوناَيى يإ ئارة

ناَيى بةِسَيوة ببات ية جؤسةناْى دةطتى  خاوةْذاسةدا بٔ ياخود دةنشَيت ية يةى ناتذا دوو يإ صياتش خاوةْذاسَيتى نؼتو
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بةسٖةَى نؼتوناَيى. ئةطةس وةنو يةنةيةنى طةسبةخؤى نؼتوناَيى بةِسَيوة بربدسَيت و يةى بةِسَيوةبةسايةتيى ٖةبَيت و 
ٖؤناسةناْى بةسٖةّ َٖيٓإ ٖاوبةؾ بٔ، وةنو َٖيضى ناس و ئاََيشةنإ و ئاَشاصةنإ و ئارةَيةنإ، ئةوا وةنو يةى 

 تيى نؼتوناَيى ئةرَاس دةنشَئ.خاوةْذاسَي

 

 خاوةْذاسَيتى 
سووبةسَيهة ية صةوييةى نة ٖةَووى يإ بةػَيهى بةناس ٖاتووة بؤ َةبةطتةناْى بةسٖةّ َٖيٓاْى نؼتوناَيى و ناسوباسة تةنٓيهى 

ٍَ ضةْذ  نةطاَْيهى تش بةِسَيوة دةبشدسَئ، و ناسطَيِشييةناْى وةنو يةنةيةنى طةسبةخؤى نؼتوناَيى ية اليةٕ تانة نةطَيو يإ يةطة
ٍَ يإ  بة بَى سةضاو نشدْى خاوةْذاسَيتى يإ نياْى ياطايى يإ سووبةس يإ ٖةَيهةوتةنةى. ٖةسوةٖا ئةو يةنة و داَةصساواْةى ئارة

 بةسٖةَى ئارةَيى تياياْذا بةسٖةّ دةَٖيٓذسَئ بة خاوةْذاسَيتيى نؼتوناَيى دادةْشَئ.
 

 بةسٖةَى سووةنى 
ًَطةيية طةسةنييةنإ )وةنو طةمن، جؤ، بشؤػ ، طةمنةػاَى، ثةتاتة، طوَيى طوَية بةسؤرة، ثةَؤ( ية خؤ دةطشَيت. بشْخهة نَي

، تةَاتة( و باخةناْى خوسَا و ََيوة و باخى وَيٓحةٖةسوةٖا بشؤػهة الوةنييةنإ و طةوصةوات )وةنو باقًة، ْيظو، يؤبيا، َاؾ، 
 سة ْةَاَطةيةى وةنو ْةَاَطةى دسةخت، داسى جواْى و داسةناْى داسطتاْةنإ يةخؤ دةطشَيت.ٖاوبةؾ و داسطتاْةنإ و ٖةَوو جؤ

 

 بةسٖةَى ئارةَيى 
ٍَ نة بشيتني ية َةِس، ضَيٌ و طا،  ٍَ و بةسٖةَةناْى ئارة ٍَ و بةسٖةّ َٖيٓاْى ئارة ، طاََيؽ، ذوػرت، بضٕبةخَيو نشدْى ئارة

ًَطةناْى َاطى،  ًَطةناْى ثةَيةوةس، نَي  ػاْةناْى ََيؽ ٖةْط و ٖى تش، يةخؤ دةطشَيت.نَي
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 بةشى شيَيةم
 ريَكار

 

 ثرشيارنامةى شةرذميَرى  0.3
ى ضووْايةتى ية ياى ْوَى و ئاَادةناسى بؤ باصداَْيهرووسى عةَةيياتى طةسرََيشى طشْطيى دا بة بواسى بةناس َٖيٓاْى تةنٓةيؤر

ثؼت بةطنت بة ْوَيرتئ ئاَؤرطاسيية َْيودةويةتييةنإ يةباسةى طةسرََيشيى داْيؼتوإ و داْإ و جَى بةجَى نشدٕ بة بواسى 
دا و بٓةَا و ئاَؤرطاسييةناْى ْةتةوة يةنطشتووةنإ ية جَى بةجَى نشدْى طةسرََيشييةنإ بؤ طةيؼنت بة  4000ْؼيٓطةنإ ية 

 بيٓانإ و تايبةمتةْذييةناْيإ و خَيضاْةنإ، ئةَاْةؾ ية سَيطاى:ضواسضَيوة ئاَاسييةناْى ٖةَةاليةْة و بةووسدةناسييةوة يةباسةى 
بةناسَٖيٓاْى طهاْةسى صيشةى ية داطشتٓى ثشطياسْاَةناْى طةسرََيشيذا، بة َةبةطتى وةسطشتٓى خَيشا و ووسدى  -0

ى طةِساْةوةى صاْياسييةنإ و دووسى نشدٕ ية ٖةس جؤسة ٖةَية يإ اليةْطريييةى ية داطشتٓى داتاناْذا. ٖةسوةى دوا
ثشطياسْاَةنإ ية ناسى َةيذاْييةوة دةطت نشا بة سووثَيواْذْى ثشطياسْاَةنإ و ضاسةطةسنشدْيإ ية سَيطاى بةسْاَةى 
تايبةتةوة. بؤ طةيؼنت بةَاْة ثشطياسْاَةناْى طةسرََيشى بة سَيطايةنى ْوَيوة ديضائ نشإ و بؤ يةنةجماس ية ََيزووى 

ثَيهٗاتبوو. توَيزةسى  A3ثةِسى دووِسوو و بة قةباسةى  45َيواصى تؤَاسى تايبةت بةناس ٖات نة ية طةسرََيشييةناْى عَيشام ػ
َةيذاْى وةآلَة طوجناوةناْى دةْووطى يإ ية ضواسطؤػة تايبةتةناْذا دايذةْا و بؤ دةطتهةوتٓى ئةجناَةنإ ية َاوةيةنى 

ريإ نة ئةَةؾ ثَيويظتيى بة رَيشخاَْيهى يَيٗاتوو ٖةبوو. صؤس نوستذا ية سَيطاى طهاْةسى صيشةنةوة سانَيؼشإ و وةسط
 اليةْة تةنٓيهييةنإ بة يَيٗاتووييةنى بةسصةوة. نشدْى ناديشى َشؤيى و ثَيؼخظتٓىٖةسوةٖا ثَيويظتى ٖةبوو بة ئاَادة 

ٍَ تةنٓةيؤرياى ْوَى وةنو طيظتةَى صاْياسيى جوطشافى )و دابةصاْذْى ئةجناَة -4 ناْى طةسرََيشى ية ٖةَيظونةوت نشدٕ يةطة
( ية ئاَادةناسييةناْى GISطةس طيظتةَةنة ية داٖاتوودا( ية سَيطاى بةناس َٖيٓاْى طيظتةَةناْى صاْياسيى جوطشافى )

 طةسرََيشى و ثيؼاْذاْى ئةجناَةناْى طةسرََيشيذا.

اْى طةسرََيشيذا ناسيإ دسووطتهشدٕ ْةخؼةى جوطشافيايى و ئاَادةنشدْيإ بؤ ٖةَوو ئةو نةطاْةى ية ناسة َةيذاْييةن -3
دةنشد ئةويؽ بة ثؼت بةطنت بة وَيٓة ئامساْيية ْوَييةناْى ئةو طاَية نة ية ييزْةناْى طةسرََيشييةوة دةطت ثَيذةنات تا 

 بة بزََيشةناْةوة نؤتايى دَيت.

سْاَة و داتابَيظى بؤ ديضائ نشدٕ و دةطت ْيؼاْهشدْى ْاوةِسؤنى ثشطياسْاَة ية سَيى بابةت و َواطةفاتةنإ بؤ ئةوةى بة -2
 دابٓذسَيت.

تةياس نشدْى رَيشخاْةنإ و دةطت ْيؼاْهشدْى بٓهةناْى ناسنشدٕ ية ْاوةْذ و ية ٖةسَيُذا بة ٖةَوو ئةو ئاََيش و  -5
 نةسةطتاْةى تايبةت بة ثشؤرةنة نة بٓهةنإ ثَيويظتيإ ثَيبوو.

سى بةناسَٖيٓاْى تةنٓةيؤرياى ْوَى بؤ ئةوةى ئاَادة بهشَئ ٖةَيبزاسدْى ناديشى يَيٗاتوو  ئةواْةى ػاسةصاييإ ٖةبوو ية بوا -6
 وةنو ساَٖيٓةس بؤ َةبةطتى ساَٖيٓاْى تيُةناْى ناسة تةنٓيهييةنإ.

اليةْة تةنٓيهييةنإ بة يَيٗاتووييةنى بةسص و تايبةت ية بواسى  ئاَادةنشدْى ناديشى َشؤيى بؤ ثَيؼخظتٓىتواْاطاصى و  -7
 .تةنٓةيؤرياى صاْياسييةناْةوة

يَيهؤييٓةوةيةى طةباسةت بة بابةتةناْى ْاوةِسؤنةنة و ئاطتى ثَيويظت بووْيإ و تواْاى دةطتةبةس نشدْيإ ية طةسرََيشيذا،  -8
ٍَ نؤَةَية ػاسةصايةنى ْةتةوة يةنطشتووةنإ و ثةمياْطةى عةسةبى بؤ ساَٖيٓإ و  و طةْطةػةى سةػٓووطى ثشطياسْاَة ية طة

ةناْى نؤَجاْياناْى بةسٖةََٗيٓاْى تةنٓةيؤرياى طهاْةسى صيشةى بؤ ثشطياسْاَةناْى يَيهؤييٓةوةى ئاَاسى، ْوَيٓةس
طةسرََيشى، و ئةو ووآلتاْةى ية بواسى بةناسَٖيٓاْى تةنٓةيؤرياى ْوَى ية طةسرََيشيذا ئةصَوْيإ ٖةية وةنو َةغشيب، َظش، 
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صاْياسيى ثَيويظت و بؤ دةطتةبةس نشدْى  ةوةو ْاوةِسؤى و ئاطتى وةآلَذاْ طودإ، ئوسدٕ و ْؤسوَيز، ية سووى ػَيوة
ٍَ ى ئةو نَيؼة و يةطةس دساوة و َواطةفاتى طهاْةسى صيشةى ية سَيطاى ْاطيٓ يإبِشياس ئةو ػتاْةى طوجناْذْى يةطة

 .بةدةسنةوتٔ ئةصَوْةناْيإئاطتةْطاْةى ية 

 

 طشتطري بوونى شةرذميَرى   4.3
خؤى بة ثاسَيضطاناْى ٖةسَيُى نوسدطتاْيؼةوة، بة ٖةَوو يةنة ناسطَيِشييةنإ تا طةسرََيشى ٖةَوو ثاسَيضطانإ دةطشَيتة 

ْضَرتئ ئاطتى يةنةى ناسطَيِشى نة بشيتيية ية طةِسةى ية ػاسْؼني و طوْذ ية طوْذْؼيٓذا. ٖةسوةٖا بؤ بضوونرتئ دابةػبووْى 
شدْى طةسرََيشى طؼت بيٓانإ بة ٖةَوو جؤسةناْييةوة ئاَاسى ية َْيو طةِسةى يإ طوْذ دا نة بشيتيية ية بًؤى. جَى بةجَى ن

دةطشَيتة خؤى ض ْؼيٓطة بٔ يإ ْاْؼيٓطة و تايبةمتةْذييةناْيؼياْةوة. ٖةسوةٖا خَيضاْةنإ و رَاسة ئةْذاَةناْيإ و سةطةصى 
اسَيتيى نؼتوناَيى. طةسةِساى طةسؤنى خَيضإ و خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ يةْاو خَيضاْةناْذا و سةطةصى خاوةْذاس و جؤسى خاوةْذ

 ئةَاْةؾ، طؼت داَةصساوةنإ و ئةو ضاآلنيية ئابووسيياْةى تياياْذا ئةجناّ دةدسَئ ية خؤ دةطشَيت.
 

 ماوةى ذماردن   3.3
ناسى َةيذاْيى طةسرََيشى نشدْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و داَةصساوةنإ و خاةْذاسَيتيية نؼتوناَيييةنإ بة نؤَةَية 

دةطتى ثَيهشد ية ٖةس دوو ْاوضةى ػاسْؼني  40/04/4009تانو  6/00/4009ثشؤطةيةنى طةَاسؤدإ و رَاسةنشدٕ ية َاوةى 
ِساٍ و ذهوَةتى ٖةسَيُى ٖةصاس نةغ ية فةسَاْبةساْى وةصاسةتى ثةسوةسدةى ذهوَةتى فيذ 44و طوْذْؼيٓذا نة ْضيهةى 

 ذيى ئاَاس ية ْاوةْذ و ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بةػذاسييإ تَيذا نشدبوو.و بةٖاوناسيى ناسَةْذاْى دةصطاى ْاوةْنوسدطتإ 
تانو  6/00/4009ناسةنة بؤ دوو قؤْاخ دابةؾ نشا، قؤْاخى يةنةّ ناسى َةيذاْى ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا ية 

وسةناْيإ ية نة نؤَةَية ناسَيهى يةخؤ طشتبوو يةواْة دةوسداْى طةِسةنةنإ و دةطت ْيؼإ نشدْى طٓو 30/00/4009
طشووػتذا ية سَيطاى بةناس َٖيٓاْى ْةخؼةوة، رَاسة نشدْى سَيطانإ ية طشوػتذا و دابةصاْذْيإ بؤ طةس ْةخؼة، دةطت 
ْيؼاْهشدْى طٓووسى بًؤنةنإ ية طشوػتذا و ية طةس ْةخؼة، دابةؾ نشدْى ػوَيٓى ناسنشدٕ ية طةس ياسيذةدةسةنإ، 

شدْةوةى تؤَاسةناْى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و داَةصساوةنإ و رَاسةنشدْى بيٓانإ، دواجاس ثِش ن
 خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ.

و ئةو ناساْةى  40/04/4009تانو  03/00/4009قؤْاخى دووةّ ناسى َةيذاْى ية ْاوضة طوْذْؼيٓةناْذا ية َاوةى 
ية َةيذاْذا،  GPSْةناْى طوْذةنإ و ئةَةؾ بة بةناسَٖيٓاْى ئاََيشى يةخؤ طشتبووٕ بشيتى بووٕ ية دةطت ْيؼإ نشدْى ثووتا

ئيٓحا ئةجناَذاْى ثشؤطةى طةَاسؤداْى طؼت طوْذةنإ و دةطت ْيؼإ نشدْى طٓووسيإ ية طشووػت و دابةصاْذْى يةطةس 
ضةناْى ناسنشدٕ بةطةس ْةخؼة، دواتش دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى بًؤنةنإ ية طشووػت و يةطةس ْةخؼة و دابةؾ نشدْى ْاو

ياسيذةدةسةنإ، رَاسة نشدْى بيٓانإ و دواجاسيؽ ثِش نشدْةوةى تؤَاسةناْى طةَاسؤداْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و داَةصساوةنإ و 
 خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ.

بتواَْيت َةبةطت ية ثشؤطةى رَاسة نشدٕ بة دةطت خظتٓى بةَيطةى جوطشافيايى بوو نة بزََيش بةٖؤى ئةواْةوة 
صاْياسييةناْى ثةيوةطت بة بيٓانإ و خَيضاْةنإ بةدةطت بَيَٓيت بؤ َةبةطتى طةسرََيشى بة بَى سةضاو نشدْى جؤسى و 

 َةبةطتى بةناسَٖيٓاْى.
َةبةطت ية ثشؤطةى طةَاسؤطاصى بة دةطت خظتٓى ضواسضَيوةى ئاَاسى و صاْياسيي طةسةتايية يةباسةى داْيؼتوإ و 

يتني ية دةطت ْيؼإ نشدْى ئةو ػوَيٓاْةى نة يَئ و رَاسةيإ و ٖةسوةٖا بؤ ئةوةى ببَيت بة سَيبةسَيهى ناس خَيضاْةنإ نة بش
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نشدٕ بؤ َةبةطتى َةصْذة نشدْى رَاسةى بزََيشةنإ و دةطت ْيؼإ نشدْى ػوَيٓى ناسنشدْى ٖةس بزََيشَيو و دَيٓيا بووٕ ية 
 يةخؤ طشتٓى بضوونرتئ ْاوضةى جوطشافيايى.

 

 شةرذميَريى ئةزموونى  2.3
، بةَةبةطتى تاقيهشدْةوةى 4009بة ثَيى ثآلْى طؼتطريى طةسرََيشيى طؼتيى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةناْى طاَيى 

ػوَيٓى ناسطَيِشيى جياجيا ية عَيشام طةسرََيشيى ئةصَووْى بةِسَيوة ضوو نة  6ٖةَةآليةْةى سَيوػوَيٓةناْى طةسرََيشى، ية 
ثاسَيضطادا دابةؾ ببووٕ و بةئةجناّ  6ةْذييةناْى داْيؼتوإ و ْؼيٓطةنإ بووْيإ ٖةبوو و بةطةس تياياْذا ٖةَوو تايبةمت

طةياْذْى طؼت قؤْاخةناْى طةسرََيشيى ية خؤ دةطشت ٖةس ية ئاَادةناسييةنإ و طةسرََيشى نشدٕ و ضاسةطةس نشدٕ نة 
بةِسَيوةضوو و ثشؤطةى  4009ةَى َاْطى ئاياسى قؤْاخى طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدْيؼى يةخؤ دةطشت و ية ْيوةى يةن

 نةغ بةػذاسيإ تَيذا نشد. 0853و  0/6/4009تانو  42/5/4009سؤرى خاياْذ ية سَيهةوتى  7طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدٕ 
 بة ثَيى ئةو بابةتاْةى نة ثةيوةْذييإ بةّ قؤْاخةوة ٖةبوو ئةَاْةى خواسةوة تاقى نشاْةوة:

 ّ بووْى ية ْةخؼة نَيؼاْةوة بطشة تانو  و طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدٕ.ناسى َةيذاْى و بةسدةوا -0

 نةسةطتةى ثَيويظت بؤ رَاسة نشدٕ نة ية رَاسةنشدْى بيٓاناْذا بةناس دَئ ية ثشؤطةى طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدْذا. -4

ساَٖيٓإ و ئاطتى وةسطشتٓى  ووسدى و ناسايى بةسْاَةناْى ساَٖيٓإ ية سووى ْاوةِسؤى و ٖةَيبزاسدْى ساَٖيٓةسإ و َاوةى -3
 ساَٖيٓشاوةنإ بؤ داطشتٓةناْى تؤَاسةنإ و ثشطياسْاَةنإ و دةسَٖيٓشاوةناْيإ )ئةجناَةناْيإ(.

 تاقيهشدْةوةى تؤَاسى ثشطياسْاَةناْى طةَاسؤطاصيى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و ئةو ثشطياساْةى ية طةسى دسووطت دةبٔ. -2

 ٓاطة و ضةَهة بةناسٖاتووةناْى ْاويإ.ئاطتى سووْيى سَيُٓاييةنإ و ثَي -5

 تاقيهشدْةوةى ووسديى ْةخؼةنإ و ػَيواصى ٖةَيظونةوت نشدٕ يةطةَييذا. -6

 صاْيٓى تَيهِشاى ثِشنشدْةوةى تؤَاسَيو و يةويؼةوة دةطت ْيؼاْهشدْى رَاسةى ناتزََيشةناْى ناس. -7

 وةسطشتٓى صاْياسييةنإ ية ثشطياسْاَةنإ. سَيزةىئاََيشةناْى طهاْةسى صيشةى و  -8

 بةسْاَةى ضاسةنشدْى صاْياسييةنإ و دةسنشدْى ساثؤستى نؤتايى. -9

 قؤْاخى ثَيذاضووْةوة و ووسدبيٓى نشدْى َةنتةبى. -00

 

 كارى مةيدانى  5.3
ْذْؼيٓةناْذا )دةسةوةى ٖةس طةِسةنَيو ية ْاوضة ػاسْؼيٓةناْذا )ْاو طٓووسى ػاسةواْييةناْذا( و ٖةس طوْذَيو ية ْاوضة طو

طٓووسى ػاسةواْييةنإ( بة ػوَيٓى ناس دادةْشَيت ية ناسى طةَاسؤطاصى و رَاسةنشدْذا، نة تيايذا ػَيواصى خواسةوة ثةيِشةو 
 دةنشَيت ية ناسة َةيذاْييةناْى ثشؤطةى طةَاسؤطاصى و رَاسة نشدْذا:

سادةطتى طةسؤنى تيُى طةِسةى دةنشَيت، ٖةسوةٖا  A0ْةخؼةيةنى سَيجيؼاْذةسى ْاوضةى ناسى َةيذاْى بة قةباسةى  -0
 ْةخؼةى ووسدةناسى بة ثَيى رَاسةى ياسيذةدةسةناْى.

دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى طةِسةى ية اليةٕ طةسؤنى تيُةوة و داْاْى ئاَارة و ْيؼاْة بؤ طبؤخى طوس و ئيٓحا  -4
 دابةصاْذْيإ يةطةس ْةخؼة.

ٓةوة بؤ سَيطانإ ية اليةٕ طةسؤنى تيُةوة نة ية طةِسةنةنةدا دووباسة ْابٓةوة و داْاْى رَاسةى طةسرََيشى نة دووباسة ْاب -3
دةطت ثَيذةنات و ٖةَيذةنؼَيت، ثاػإ طةَاسؤداْى و داْاْى ْيؼاْةى سَيطانإ بة طبؤخى ػني و ئيٓحا  0بة رَاسة 

 دابةصاْذْى يةطةس ْةخؼة.
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( بيٓا ية ٖةس بًؤنَيهذا ٖةبَيت و 000-70يُةوة بة جؤسَيو )دابةؾ نشدْى طةِسةى بؤ طةس بًؤنةنإ ية اليةٕ طةسؤنى ت -2
ةوة دةطت ثَيذةنات و  0رَاسة نشدْى ئةّ بًؤناْة بة رَاسةى طةسرََيشى نة دووباسة ْابٓةوة ية طةِسةنةنةدا و ية رَاسة 

 ٖةَيذةنؼَيت.

بًؤى  5ةى بؤ ٖةس ياسيذةدةسَيو دابةؾ نشدْى بًؤنةنإ ية اليةٕ طةسؤنى تيُةوة بةطةس ياسيذةدةسةناْيذا بة ػَيوةي -5
 ت.تةسخإ بهشَئ و وؿف ى بًؤنةنإ بؤ ٖةس يةى ية ياسيذةدةسةنإ بهشَي

دابةصاْذْى بًؤنةناْى تايبةت بة ْاوضةى ناسى ٖةس يةى ية ياسيذةدةسةنإ يةطةس ْةخؼةى ووسدةناسيى تايبةت بة  -6
 ةوةى الى ساطتى طٓووسةنة.طةسؤنى تيِ و جَيطري نشدْى منشةى ياسيذةدةس بة ئاساطتةى طةس

 دابةصاْذْى منشةى طةسرََيشيى سَيطا ية طةس ْةخؼة بؤ ْاوضةى ناسى ٖةس ياسيذةدةسَيو. -7

ثَيذاضووْةوة و تةواو نشدْى منشةناْى سَيطانإ ية اليةٕ ياسيذةدةسةوة ية طةس ْةخؼة  و دَيٓيا بووٕ يَيى و طوجناْى  -8
ٍَ ئةوةى ية طةس ئةسص ٖةية.  يةطة

هشدْى طٓووسى بًؤنةنإ ية طةس ئةسص و داْاْى ْيؼاْة بؤ دةطت ْيؼاْهشدْى طٓووسى بًؤى بة طبؤخى طؤس دةطت ْيؼاْ -9
 نة ية طؤػةى باػووسى سؤر ئاوا، و دابةصاْذْى يةطةس ْةخؼة.

وباسة رَاسة نشدْى بيٓاناْى ْاو ٖةس بًؤنَيو يةطةس ئةسص ية اليةٕ ياسيذةدةسةوة و بة رَاسةى سيضبةْذى طةسرََيشى نة دو -00
ةوة دةطت ثَيذةنات و ٖةَيذةنؼَيت، بة طبؤخى ػني و ية طؤػةى باػوسى سؤرئاوا،  0ْابٓةوة ية ٖةس بًؤنَيهذا و ية رَاسة 

 ئيٓحا دابةصاْذْيإ يةطةس ْةخؼة.

ثِش نشدْةوةى تؤَاسى طةَاسؤداْى بيٓانإ و خَيضاْةنإ و داَةصساوةنإ و خاوةْذاسة نؼتوناَيييةنإ ية اليةٕ  -00
 ذةدةسةوة و بة ثَيى سَيُٓاييةناْى ثِشنشدْةوةى تؤَاس و ثشطياسْاَةنإ.ياسي

 
 ضارةكردنى زانيارييةكان  3.6

 ضاسةنشدْى صاْياسييةنإ بة ضةْذ قؤْاخَيهذا تَيجةِس دةبَيت نة بشيتني ية:
 .49/2/4000تانو  9/4/4000قؤْاخى ثَيذاضووْةوة و ووسدبيٓى نشدْى َةنتةبى بؤ تؤَاسةنإ ية َاوةى  -0

 .05/6/4000تانو  45/4/4000قؤْاخى طهاْةسى صيشةى ية َاوةى  -4

 .0/7/4000تانو  9/3/4000قؤْاخى يةخؤ طشتٔ ية َاوةى  -3

 .05/7/4000تانو  00/2/4000قؤْاخى نؤدنشدٕ ية َاوةى  -2

 .44/7/4000تانو  44/2/4000قؤْاخى ضاسةنشدٕ ية َاوةى  -5

صى دةطت ْيؼاْهشاو و بة ثَيى داواناسييةناْى ٖةس قؤْاخَيو ية قؤْاخةنإ بةِسَيوة ضاسةنشدٕ بة ثَيى َيهاْيضَى ناس و سَيبا
ضووة و سةضاوى ئةوةؾ نشاوة نة ٖيض ساطت نشدْةوة يإ البشدَْيو ْةنشَيت يةطةس ئةو ثشطياسْاَاْةى ية َةيذإ بةناس ٖاتووٕ 

سيطةسيإ ٖةبَيت يةطةس ناسى طهاْةسى صيشةى ية ناتى و ثَيذاضووْةوة و ووسديٓى نشا يةطةس ئةو صاْياسيياْةى نة دةبوو نا
سانَيؼاْياْذا و ئةّ صاْياسيياْة دةطشَيتة خؤى: منشةى ناسطَيِشيى طةِسةى بة طةِساْةوة بؤ سَيبةسى ناسطَيِشيى تايبةت بة ناسى 

يؼذا دَيٓيا بووٕ ية ثِشنشدْةوة و طةسرََيشى، رَاسةى بًؤنةناْى ٖةس طةِسةنَيو و رَاسةى تؤَاسةنإ ية ٖةس بًؤنَيهذا، ية نؤتاي
ٍَ رَاسةى ثشطياسْاَة بةناسٖاتووةنإ و ْةبووْى  دسووطتيى صاْياسييةناْى ثَيٓاطني ية ثشطياسْاَةناْى طؼت تؤَاسةناْذا يةطة

ووْةى ٖيض بضس بووَْيو. دواى دَيٓيا بووٕ يةوةى طؼت صاْياسييةناْى قؤْاغى ثَيؼرت دسووطنت، دةطت نشا بة ثِشنشدْةوةى من
ضواسضَيوةى ناس و دواتش ية خؼتةيةنى تايبةت ية داتابَيع دا داطريإ وةنو خضَةتَيو بؤ ناسةنة ية قؤْاغى طهاْةسى صيشةنذا و 
بؤ ئةوةى يةوسَيطايةوة دَيٓيايى دسووطت بهشَيت ية ْةبووْى ٖيض جؤسة بضس بووَْيو و نةّ بووَْيو ية تؤَاسةنإ يإ بًؤنةناْذا. 

 طهاْةسى صيشةىدةطت ثَيهشا نة ضةْذ ضاآلنييةى ية خؤ دةطشَيت و بشيتني ية ضاودَيشى نشدٕ،  طهاْةسى صيشةىدواتش ثشؤطةى 
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(ICR ساطتهشدْةوة، ثاسَيضطاسى نشدٕ، داطشتٓى ضواسضَيوة، بضس بووةنإ و دووباسة بووةنإ، ضاسةنشدْى طةسةتايى، ئيٓحا ،)
 طهاْةسى صيشةىطواطتٓةوة بؤ قؤْاغى طؼتطري بووٕ ية ْاو داتابَيظذا. ية ناتى سووداْى ٖةس جؤسة طشفتَيو ية وَيٓةناْذا ثشؤطةى 

 ٓةناْى ثشطياسْاَةنإ.بؤى دووباسة دةنشايةوة بؤ وَي
ئةبَيت بضاْشَيت نة ية سَيطاى صاْياسييةناْى ئةو ضواسضَيواْةى ية ْاو نؤَجيوتةس داطرياوٕ و بةسْاَةى بضسبووةنإ و 
دووباسةبووْةوةنإ تواْشا بضاْشَيت  نة ئايا ٖيض ثشطياسْاَةيةى يإ تؤَاسَيو يإ بًؤنَيو ٖةبووة ثشؤطةى سووثَيوى سووْانيى 

 شابَيت ياخود يةْاو داتابَيظةنةدا ْةثاسَيضساو بٔ. بؤ ْةن
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   ييةنإ:طةسةن يةيةْذبيٓانإ بة ثَيى تايبةمت 0.2

 ٕبيٓانإ بة ثَيى جؤسةناْيا 

   ( 992585نوسدطتإ طةيؼتة ) ُىٖةسَيرَاسةى بيٓانإ ية
( 446080( بيٓا ية ْاوضةى ػاسْؼني و )768505)نة بيٓا

 بيٓا ية ْاوضةناْى طوْذ ْؼني داية.

  نة ثَيو دَيت ية  ُى نوسدطتإٖةسَيرَاسةى بيٓا ئاطاييةنإ ية
%( 77.8( و سَيزةنةى )772009) بااَلخاْة و خاْوو طةيؼتة

%( و سَيزةى ية 79.4ية نؤى بيٓانإ، ية ْاوضةى  ػاسْؼني )
%( ية نؤى بيٓاناْة ية 40.7ْذ ْؼني )ْاوضةناْى طو

 ْذ ْؼني.وْاوضةناْى ط

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 98.89إ ية جؤسى خاْوو سَيزةنةى ثَيو دَيت ية )نبيٓا%
بيٓانإ  و ية ْاوضةى ػاسْؼني ية نؤى 

تية ية %( و سَيزةنةى ية طوْذ ْؼني بشي98.99سَيزةنةى)
  .ُى نوسدطتإٖةسَي%( ية نؤى بيٓانإ ية 98.27)
  طةيؼتة  طًَيُاْىبةسصتشئ سَيزةى بيٓا ئاطاييةنإ ية

ٖةسَيُى %( ية 37.7) ٖةويَيش%( دواتش ثاسَيضطاى 22.09)
                                                                                                                                                                                 بوو.%( 08.09)ىدَٖوو ثاسَيضطاى   نوسدطتإ

 
 
  وةنو داَةصساوةنإ يإ  ُى نوسدطتإٖةسَيبيٓاناْى تشى

ٍَطةْتةسى باص يإ ئةو بيٓاياْةى نة ية  سطاْى يإ َؤ
( بيٓا نة سَيزةنةى 404406رَيشدسوطت نشدْذاية  طةيؼتة)

%( ية نؤى بيٓانإ نة دابةؾ نشا بة سَيزةى 40.3)
ضةى %( ية ْاو48.9%( ية ْاوضةى ػاسْؼني و )70.07)

 .طوْذ ْؼني ية نؤى بيٓاناْى تش

 سَيزةنةى بشيتية ية  بيٓاياْةى نة ية جؤسى داَةصساوةٕ وئة
%( ية نؤى بيٓانإ  و سَيزةنةى ية ْاوضةى ػاسْؼني 02.7)
%( ية 32.7%( و ية ْاوضةى طوْذ ْؼني طةيؼتة )65.4)

 نؤى بيٓاناْى تش.

 طةيؼتة بةسصتشئ سَيزة ية  طًَيُاْىية ثاسَيضطاى  بيٓاناْى تش
نة بشيتى بوو ية  ُى نوسدطتإٖةسَيبيٓاناْى تشى 

بوو نة  دَٖوى نةَرتئ سَيزة ية ثاسَيضطاى%( و 20.08)
 .%(09.60طةيؼتة )

 يإ  نةثش يإ ضادس، جوالو خشاو يإ ثةساوَيض  رَاسةى بيٓاناْى

%( ية نؤى بيٓانإ  0.8سَيزةنةى )(  بيٓاية  نة 8350نشظإ )
%( و ية ْاوضةى 27.9)نة سَيزةنةى ية ْاوضةى ػاسْؼني 

بيٓاناْى ثةساوَيضخشاو نؤى بوو ية  (%54.08ْذ ْؼني )طو
 الو.يإ جو

 طًَيُاْى
44.09 

 ٖةويَيش
37.7 

 دٖؤى
18.19 

ٕ ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بة ثَيى  -2وَيٓةى  سَيزةى بيٓا ئاطاييةنا
 ثاسَيضطانإ

 بةشى ضوارةم
 ئةجنامة شةرةكييةكان

 

 

 

 

ذيهطة دابةش  بوونى بيها لة هةريَمى كوردشتان بة ثيَى جوَر و  -0ويَهةى   

 

 بيناى ئاسايى
77.8 

خانوى جوالو 
 يان كاتى
0.84 

 بيناى تر
21.34 

 نوََ

 بيناى ئاسايى
79.2 

خانوى جوالو 
 يان كاتى
0.52 

 بيناى تر
19.63 

 شارنشين

 بيناى ئاسايى
20.7 

خانوى 
جوالو يان 

 كاتى
1.92 

 بيناى تر
27.2 

 طوْذػني
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 ىدَٖوالو ية ثاسَيضطاى بيٓاناْى ثةساوَيضخشاو يإ جو  
ية  بيٓاناْى ثةساوَيضخشاو يإ طةيؼتة بةسصتشئ سَيزة 

%( 39.0نة بشيتى بوو ية ) ُى نوسدطتإٖةسَيالو ية جو
دواتش %( 34.7بة سَيزةى ) ٖةويَيشدواتش ثاسَيضطاى 

  .%(48.7زةنةى بشيتى بوو ية)سَي ضطاى طًَيُاْى نةاسَيث

 

 
 

 

 

 بيٓانإ بة ثَي ى نةسةطتةى بيٓا 
 ى يٓاياْةى نة نةسةطتةى ديواسى دةسةوةيإ ية بًَوئةو ب

دسوطت نشاية بةسصتشئ سَيزةى ٖةية ية نؤى بيٓانإ ية 
دواى  %( و77.02نة طةيؼتة ) ُى نوسدطتإٖةسَي

 %(.8.33بة سَيزةى ) (ى خؼت)قوِسضةطتةى نةسثوونةس

  و ئةّ بيٓاياْةى نة نةسةطتةى ديواسى دةسةوةى ثَيو دَيت
اوضةى ػاسْؼني سَيزةنةى طةيؼتة ض  ية ْوية نةسثو

%( ية نؤى ئةّ بيٓاياْةى نة نةسةطتةى ديواسى 3.47)
و ئةو بيٓاياْةى نة نةسةطتةى وضة دةسةوةى ية نةسثو

 ية ْاوضةى طوْذ ْؼني ِسوديواسى دةسةوةيإ ثَيو دَيت ية ق

%( ية نؤى ئةو بيٓاياْةى نة 0.80سَيزةنةى بشيتية ية ) 
ئةو  نشاوة. دسوطت ِسونةسةطتةى ديواسى دةسةوةيإ ية ق

ض وبيٓاياْةى نة نةسةطتةى ديواسى دةسةوةيإ ية نةسثو
بةسصتشئ سَيزةيإ ٖةية  ٖةويَيشثَيو ٖاتووة ية ثاسَيضطاى 

ية نؤى طؼتى ئةو بيٓاياْةى نة َادةى طةسةنى يإ بؤ 
ض ثَيو ٖاتووة ودسوطت نشدْى ديواسى دةسةوةى ية نةسثو

%(  و نةَرتئ سَيزة ية 6.50نة سَيزةنةى بشيتية ية )
 %( .0.57ثاسَيضطاى دٖؤى نة سَيزةنةى دةطاتة )

 

 

 

 

 

 دَٖوى
39.1 

 ٖةويَيش
32.7 

 طًَيُاْى
28.7 

 سَيزةى بيٓاناْى ثةساوَيض خشاو يإ جوالو

 طًَيُاْى
41.08 

 ٖةويَيش
39.3 

 دٖؤى
19.61 

 سَيزةى بيٓاناْى تش ية ثاسَيضطاناْي ٖةسَيُي نَوسدطتإ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

 نةسثووض
3.16 

 بةسد
7.7 

 بًَوى
77.14 

 قوِس
 ثاسضةي ناْضا 8.3

0.51 

 ٖى تش 
0.35 

 ْادياس
2.82 

 نَو
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 نةسثووض
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7.6 

 بًَوى
83.5 

 قوِس
1.8 

 ثاسضةي ناْضا
0.5 

 ٖى تش
0.2 

 ْادياس
3.11 

 ػاسْؼني

0

10

20

30

40

50

60

 نةسثووض
2.8 

 بةسد
7.9 

 بًَوى
55.5 

 قوِس
30.5 

 ثاسضةي  ناْضا
0.6 

 ٖى تش
0.95 

 ْادياس
1.81 

 طوْذْؼني

طتإ بة ثَيي نةسطتةي بةناٖاتوو ية ديواسي دةسةوة و بة ثَيي ريٓطةدابةؾ بووْي بيٓا ية ٖةسَيُي نوسد  
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 يٓانإ بة ثَيى طاَيى دسوطت نشدٕب 
  رَاسةى ئةو بيٓاياْةى نة طاَيى دسوطت نشدْيإ ية

( بيٓا 175452( دةطاتة )4002-4000وإ )َاوةى َْي
ٖةسَيُى %( ية نؤى بيٓانإ ية 07.62بة سَيزةى )

نة سَيزةى ية ْاوضةناْى ػاسْؼني بشيتية ية )  نوسدطتإ
( بة 0992-0990%(  و دواتش ية َاوةى َْيوإ )77.3

 %( ية.00.00سَيزةى ) 

 

 

 

  بةسصتشئ سَيزةى ٖةية  ية نؤى  ٖةويَيشثاسَيضطاى
-4000بيٓانإ نة ية َاوةى دسوطت نشدْيإ ية َْيوإ )

%( دواتش 07.95( نة سَيزةنةى بشيتية ية )4002
%(  دواتش ثاسَيضطاى 07.55سَيزةى )بة دَٖوىثاسَيضطاى 

 .%(07.20بة سَيزةى )طًَيُاْى 

 

 

 

 

 اذيةْية طةس ئاطتى  ةنإخاْوو و خَيضاْ بيٓا، 4.2

  قةصاى ْاوةْذى طًَيُاْى بةسصتشئ سَيزةى ٖةية ية رةَاسةى
بيٓانإ و خاْوو و خَيضإ ية نؤى ٖةسَيُى نوسدطتإ بة 

%( ية دواى يةنرت، 25.0%(، )22.8،)%( 23.3سَيزةى )
%( 38.0دواتش قةصاى ْاوةْذى ٖةويَيش بة سَيزةى )

%( ية دواى يةنرت. و قةصاى ْاوةْذى %36.0( ، ) 37.0،)
دَٖوى نةَرتئ سَيزةى ٖةية ية رَاسةى بيٓانإ و 

%(، 08.6خَيضإ ية ٖةسمَيى نوسدطتإ نة طةيؼتة )ووخاْ
 .يةنرت%( ية دواى 08.7) %(،08.0)

 

 

 طةسةنييةنإ يةيْؼيٓطةنإ بة ثَيى تايبةمتةْذ  3.2
 ى جؤسى بيٓاْؼيٓطة بة ثَي 

  ( 805754) ٖةسَيُى نوسدطتإرَاسةى ْؼيٓطة ية
%( 98.8بة سَيزةى ) ْؼيٓطةية ، ْؼيٓطة ئاطاييةنإ

ية نؤى ْؼيٓطةنإ ثَيو ٖاتووة نة سَيزةنةى ية 
%( ية نؤى ْؼيٓطةنإ 79.66ْاوضةناْى ػاسْؼني )

 .ٖةسَيُى نوسدطتإية 

 

 
 
 

 ٖةويَيش
6.5 

 طًَيُاْي
1.34 

 دَٖوى
0.57 

سَيزةى بيٓا ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بة ثَيى ثاسَيضطانإ نة ديواسى 
 دةسوةى بيٓانة ية نةسثووض دسوطت نشاوة
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8.3 

5.83 5.74 5.64 
6.09 

17.64 

9.26 

11.11 
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 سيزةى بيٓا ية ٖةسميى نوسدطتإ بة ثيى طاىل دسوطت نشدْى

 ٖةويَيش
17.95 

 دَٖوى
17.55 

 طًَيُاْى
17.41 

(  2004-2000)سَيزةى بيٓاي دسوطت نشاو ية ٖةسَيُي نوسدطتإ ية ْيوإ
 ية طةس ئاطتى ثاسَيضطا
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  ْؼيٓطة ئاطاييةنإ ية ْاوضةناْى ػاسْؼني ثَيو دَيت  بة
%( ية نؤى ْؼيٓطةنإ ية ْاوضةناْى 98.9سَيزةى )

ػاسْؼني ، و سَيزةنةى ية ْاوضةناْى طوْذ ْؼني 
%( ية ية نؤى ْؼيٓطةنإ ية ْاوضة طوْذ 98.27)

 ْؼيٓةناْذا.

  ( 0.45جؤالو يإ ثةساوَيضخشاو بة سَيزةى )ْؼيٓطةناْى%
%( ية ية نؤى 0.86ية ، و ْؼيٓطةناْى تش بة سَيزةى )

 .ٖةسَيُى نوسدطتإْؼيٓطةنإ ية 
 ةى زبةسصتشئ سَي طًَيُاْىئاطاييةنإ ية ثاسَيضطاى  ْؼيٓطة

 %( ية نؤى طؼتى 22.09ية َْيوإ ثاسَيضطانإ بة) ٖةية
ٖةسَيُى نوسطتإ، و ثاسَيضطاى ئاطاييةنإ ية  ْؼيٓطة

ية نةَرتئ سَيزة ثَيو دَيت ية رَاسةى ْؼيٓطة  دٖؤى
 %( ية نؤى ْؼيٓطةنإ.08.09ئاطاييةنإ  نة بشيتية ية )

 
 
 

 
 ْؼيٓطة بة ثَيى باسى داْيؼنت 

 ى ية نَوة  %(86.36) ةىزسَي ئاوةدإيٓطةى ْؼ
ٍَةى ْزسَي ,ٖةسَيُى نوسدطتإٓطةناْى يْؼ  ؼيٓطةى بةتا

ٍَ و ة %( 00.59)  %(4.02)ٖةسوةٖا سَيزةى ْؼيٓطةى ضؤ
ٓطاْةى ْؼيئةو  زةى ية ػاسْؼني سَي ى ْؼيٓطةنإ.ية نَو ة

ية ْاوضةى  ( ْؼيٓطة و%88.26)بشيتيية ية  ئاوةداْةنة 
 %( ْؼيٓطة.77.70) زةنة بشيتيية يةْذػني سَيطو
  بةسصتشئ  دَٖوىية ثاسَيضطاى وةدإ ئاسَيزةى ْؼيٓطةى

 %( و90.88ية َْيوإ ثاسَيضطانإ بة سَيزةى ) سَيزةى ٖةية
نةَرتئ سَيزةى ثَيو دَيَٓيت نة  يؽشٖةويَيثاسَيضطاى 

ُى ٖةسَيية نؤى ْؼيٓطةنإ ية  %(82.80بشيتية ية )
بةسصتشئ سَيزةى ٖةية ية   ٖةويَيشضطاى ثاسَي .نوسدطتإ

%( ية ية نؤى 05.09ضؤٍ نة )و ْؼيٓطةناْى داخشاو 
ية نةَرتئ سَيزةى ٖةية  ىدَٖوْؼيٓطةنإ و ثاسَيضطاى 

رَاسةى ْؼيٓطةناْى داخشاو و ضؤٍ  نة بشيتية ية 
 .ُى نوسدطتإٖةسَي%( ية نؤى ْؼيٓطةنإ ية 8.04)

 

 طًَيُاْى
44.09% 

 ٖةويَيش
37.70% 

 دَٖوى
18.19% 

 سَيزةى ْؼيٓطةى ئاطايى ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بة ثَيى ريٓطة واػغاٍ

 

 

 

نوسدطتإ سَيُى ٖة ية واػغاٍ ريٓطة بةثَيى ْؼيٓطة بووْى دابةؾ  
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 نَو
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  بيٓاْؼيٓطةنإ بة ثَيى طاَيى دسوطت نشدْى 

  ئةجناَةناْى طةَاسؤطاصى ئةوةيإ دةسخظت نة سَيزةى
(دسووطت 4002-4000ئةو بيٓاياْةى ية َاوةى َْيوإ )

 %( ية نؤى ْؼيٓطة ئاطاييةنا07.6ٕ) شة ية نشاوٕ صيادت
جاس صياتشة ية سَيزةى ئةو  09ئةّ رَاسةية ْضيهةى 

. دواى دسوطت نشاوٕ 0960طاَيى  نة ثَيؽ بيٓاياْةى
 نةسَيزةدَيت نة ( 0992-0990َاوةى َْيوإ ) ئةو

ى بة ثًةى طَييةَيؽ َاوة%( و 00.00ية ) بشيتيية
سَيزةى ْؼيٓطةنإ دَيت نة ( 0989-0985َْيوإ )

 ية نة . ية نؤى ْؼيٓطة ئاطاييةنإ%(9.46) ةؤتطةيؼت
دسووطتهشاوٕ،  (0999-0995)طاآلْى َاوةى َْيوإ 

طؼت ْؼيٓطةنإ ّ سَيزةى بةاَل ،يإ ْؼيٓطةٕ 9.46%
دسووطت نشاوٕ طةيؼتؤتة  0960ثَيؽ طاَيى  ئةواْةى

دسوطت ئاطايية ى ْؼيٓطة ينؤى طؼت ى (0.92%)
 شاوةنإ.ن

 
 دابةؾ بووْى ْؼيٓطة ية ٖةسيِ بة ثيى طاىل دسوطت نشدْى بيٓا

 ديواسي  بةناسٖاتووية ْؼيٓطة بة ثَيي  نةسةطتةي
 وةى بيٓانةداةدةس

  ( ْؼيٓطةنإ 3.16)ئةجناَةناْى رَاسةداْإ بة ثَيى%
 ،ةنةسثووضنةسةطتةى بةناسٖاتوو ية ديواسي دةسةوةيإ 

ديواسي دةسةنيإ   ئةّ ْؼيٓطاْةية نؤي ي  %(77.14)
 نشاوة.خاْوو دسوطت ى و ثاسضةية نةسةطتةى بًَو

 

 

 

بةناسٖاتوو  يطتةةسى نةسى جَوُى نوسدطتإ بة ثَيدابةؾ بووْى ْؼيٓطة ية ٖةسَي
 ريٓطة يواسى دةسةوةى بيٓا ودية 
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 سَيزةى ْؼيٓطة ية ٖةسَيُى نوسدطتإ ية طةس ئاطتى ثاسَيضطا

 ْؼيٓطةى داخشاو ْؼيٓطةى ئاوةدإ
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 ْٕؼيٓطةنإ بة ثَيى رَاسةى خَيضا 

  ئةو ْؼيٓطاْةى نة تةْٗا يةى خَيضإ تيادا دةريت
ٖةسمَيى %( ية نؤى ْؼيٓطةنأْ ية 62.98سَيزةنةى)
دةطشَيتةوة و ئةواْةى نة ية دوو خَيضإ ثَيو  نوسدطتإ

ْؼيٓطاْةى نة طَى خَيضإ %( و ئةو 6.42دَيت سَيزةنةى )
%(  بةالّ ئةّ ْؼيٓطاْةى نة 0.07تيادا دةريت سَيزةنةى )

%( ية 0.409صياتش يةطَى  خَيضإ تيادا دةريت سَيزةنةى )
 ية نؤى ْؼيٓطةنإ.

 ْاورةناْى ػاسْؼني ئةو ْؼيٓطاْةى نة يةى خَيضإ تيادا ية
%( ية ية نؤى ْؼيٓطةنإ و 68.49دةريت سَيزةنةى )

%(  7.32نة دوو خَيضاْى تيادا دةريت سَيزةنةى)ئةواْةى 
%( بةالّ 0.46و ئةواْةى نة طَى خَيضإ تيادا دةريت )

ئةواْةى نة صياتش ية طَى خَيضإ تيادا دةرَي سَيزةنةى 
%( ية نؤى ْؼيٓطةناْى ْاوضةى 0.42بشيتية ية ) 

 ػاسْؼني.

  ية ْاوضةناْى طوْذ ْؼني ئةو ْؼيٓطاْةى نة ية يةى
%( يةية نؤى 53.70و دَيت سَيزةنةى )خَيضإ ثَي

ْؼيٓطةنإ ية عَيشام.و ئةواْةى نة ية دوو خَيضإ ثَيو 
%( و ئةواْةى نة ية طَى خَيضإ ثَيو 4.29دَيت سَيزةنةى) 

ئةواْةى نة ية طَى خَيضإ  %(  و0.077دَيت سَيزةنةى )
%( ية نؤى ْؼيٓطةناْى 0.09صياتش ثَيو دَيت سَيزةنةى )

يٓة.سووٕ نشا نة ئةجناَةناْى ْاوضةى طوْذ ْؼ
%(  ية ية نؤى ْؼيٓطةناْى ثاسَيضطاى 66.95رةَاسةداْإ )

نة رَاسةى خَيضاْةناْى يةنة و بة بةسصتشئ سَيزة  دَٖوى 
 ٖةويريدةسضووة ية َْيوإ ثاسَيضطانإ .و ثاسَيضطاى 

%( نة 62.08)ْضَرتئ سَيزةى ٖةبوو نة بشَيتى بوو ية 
 .دةريتيةى خَيضاْى تيادا 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 ْٕؼيٓطة طؼتيةنإ و ئؤتيًةنا 
طةيؼتة ٖةسمَيى نوسدطتإ رَاسةى ْؼيٓطة طؼتيةنإ ية 

( ية ية ٖةَوو 344( ْؼيٓطة و رَاسةى ئؤتيًةنإ )920)
 يإبةسصتشئ سَيزةطًَيُاْي ودَٖوى .و ثاسَيضطاى ٖةسَيِ
 دواتش%(  و 32.5بة سَيزةى )  رَاسةى ئؤتَيٌ ية ةٖةبوو

 .( ئؤتَيٌ %30.0بشَيتى بوو ية ) نةيسَيزةٖةويَيش نة
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 يةنإية طةسةنيةْذيخَيضاْةنإ بة ثَيى تايبةمت 
 ٖةسمَيى نوسدطتإرَاسةى خَيضإ ية 

( خَيضاْة و ية ْاوضةناْى ػاسْؼني سَيزةنة 800239)
 طًَيُاْى %( ية نؤى خَيضاْةنإ و ثاسَيضطاى83.4)

%( و ثاسَيضطاى 25.0بةسصتشئ سَيزةى ٖةبووة بة سَيزةى )
ْضَرتئ سَيزةى ٖةبوو ية رَاسةى خَيضإ بة دَٖوى 
ٖةسمَيى  %( ية نؤى طؼتى خَيضإ ية08.7سَيزةى)

 .نوسدطتإ
 

 ْٕاوةْذى قةباسةى خَيضا 
ية  ٖةسمَيى نوسدطتإْاوةْذى قةباسةى خَيضإ ية 

( نةغ بؤ ٖةس خَيضاَْيو و ْاوةْذى 5.2طةيؼتة ) 4009طاَيى 
( نةغ و ية طوْذ ْؼني 5.3قةباسةى خَيضإ ية ػاسْؼني ) 

(  نةغ ، نة بةسصتشئ ْاوةْذ ية 6.0ْاوةدةنةى طةيؼتة)
( نةغ بوو بو ٖةس 7بوو نة ْاوةْذةنةى ) دَٖوىثاسَيضطاى 

 بوو نة ْاوةْذةنةى ٖةويَيشخَيضاَْيو ، دواى ئةو ثاسَيضطاى 

( نةغ بوو بو ٖةس خَيضاْيو ، و نةَرتئ 5.4ية )بشيتى بوو 
( 2.9ضوو نة ْاوةْذةنةى )خَيضإ ية ثاسَيضطاى طًَيُاْى دةس

 .نةغ بوو

 

 ية ٖةسَيُى نوسدطتإ ية طةس ئاطتى ثاسيضطا ْاوةْذى قةباسةى خَيضإ

 

 طةسؤى خَيضاْيإ ئافشةتة ئةو خَيضاْاْةى 

 ئةو خَيضاْاْةى نة طةسؤى خَيضاْيإ ئافشةت
ٖةسمَيى %( ية نؤى خَيضإ ية 00.6بووسَيزةنةى  )

ْذ و%( بوو و ية ط00.4سَيزةنةى ية ػاسْؼني ) نوسدطتإ
 %( بوو.8.0) ْؼني سَيزةنةى

ثاسَيضطاى طًَيُاْى ية ٖةسَيُى نوسدطتإ بةسصتشئ 
سَيزةى ٖةبوو ية رَاسةى خَيضإ نة طةسؤى خَيضاْيإ ئافشةت 

بوو  ٖةويَيش%( بوو و دواى ئةو ثاسَيضطاى  04.9بووسَيزةنةى  )
 دَٖوىثاسَيضطاى نةَرتَئ سَيزة ية%( بوو و 9.8نة سَيزةنةى )
 بوو.%( 6.8بوو بةسَيزةى )

     

                             

 
 

 ُى نوسدطتإانإ ية ٖةسَيضطية طةس ئاطتى ثاسَي ضاْيإ ئافشةتةى خَيضاْةنإ نةطةسَوزةى خَيسَي

 

 ٕخاوةْذاسة نؼتوناييةنا 

( خاوةْذاس 002008رَاسةى خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ طةيؼتة) 
%( بوو ية نؤى 90.2،و سَيزةى َْيش )ٖةسمَيى نوسدطتإية 

و ٖةسمَيى نوسدطتإ رَاسةى خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ ية 
%( ية دواى 60.5%( و )38.5سَيزةيإ ية ػاس و طوْذ طةيؼتة)

 يةى.

بةسصتشئ سَيزةى ٖةبوو ية رَاسةى  طًَيُاْى ثاسَيضطاى
%( ية نؤى 25.3خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ نة  طةيؼتة )

 ٖةويَيشو ثاسَيضطاى إ ٖةسمَيى نوسدطتخاوةْذاسةنإ ية 
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ية رَاسةى خاوةْذاسةنإ بة سَيزةى  ْضَرتئ  ثاسَيضطاية
(45.7)%. 

 

 

خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ بةسصتشئ سَيزةيإ ٖةية ية 
%( ية نؤى 24.2ى بةسٖةَى تَيهةالو نة طةيؼتة )َيتخاوةْذاس

%( 20.6و خاوةْذاسيةتى ية بةسٖةَى سووةنى ) ةنإ.سخاوةْذا
 %(ية.06.0ئارةىل بة سَيزةى)و بةسٖةَى 

بةسصتشَئ سَيزةى ٖةبووة ية َْيوإ  طًَيُاْىثاسَيضطاى 
رَاسةى خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ ية جؤس ثاسَيضطانإ ية  

 ٖةويَيش  %( ثاسَيضطاى40.6بةسٖةَى سوونى بة سَيزةى )
ْضَرتئ  سَيزةى ٖةبووة ية َْيوإ ثاسَيضطانإ ية  رَاسةى 

نؼتوناييةنإ ية جؤس بةسٖةَى سوونى بة سَيزةى خاوةْذاسة 
(8.9)%. 

بةسصتشَئ سَيزةى ٖةبووة ية َْيوإ  ٖةويَيشثاسَيضطاى  
ثاسَيضطانإ ية  رَاسةى خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ ية جؤس 

 طًَيُاْى%( و ثاسَيضطاى 6.02بةسٖةَى ئارةىل بة سَيزةى)
ية  رَاسةى ْضَرتئ  سَيزةى ٖةبووة ية َْيوإ ثاسَيضطانإ 

خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ ية جؤس بةسٖةَى ئارةىل  بة سَيزةى 
(2.8)%. 

بةسصتشَئ سَيزةى ٖةبووة ية َْيوإ  طًَيُاْىثاسَيضطاى 
 ىثاسَيضطانإ ية  رَاسةى خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ ية جؤس

ٖةويَيش %( و ثاسَيضطاى 309.9بةسٖةَى تَيهةالو بة سَيزةى)
سَيزةى ٖةبووة ية َْيوإ ثاسَيضطانإ ية  رَاسةى ْضَرتئ 

خاوةْذاسة نؼتوناييةنإ ية جؤس بةسٖةَى تَيهةالو   بة 
 %(.00.7سَيزةى)

 

 

 

 
 نؼتَوناىَل ية ٖةسميَى نوسدطتإ ية طةس ئاطتى ثاسيضطادابةؾ بووْى ضااَلنى      

 ٖةويَيش
8.93% 

 دَٖوى
12.04% 

 طًَيُاْى
20.6% 

 بةسٖةَى ِسووةنى

 ٖةويَيش
10.7% 

 دَٖوى
11.75% 

 طًَيُاْي
19.93% 

 بةسٖةَى تَيهةاَلو

 ٖةويَيش
6.04% 

 دَٖوى
5.17% 

 طًَيُاْى
4.80% 

 بةسٖةَى ئارةىل

 ٖةويَيش
26% 

 دَٖوى  
29% 

 طًَيُاْي
45% 

 سَيزةى خاوةْذاسى نؼتوناَييةنإ يةٖةسَيُى نوسدطتإ ية طةس ئاطتى ثاسَيضطا



بةزدكةزثوضزَيرةى ضةدىذوازة
بمؤك و ثازضة خانووى

دزوضت كساو
قوز، كةزثوضى 

خشت، بةزد و قوز
ثازضةى كانصائي و 

داز
ناديازهى تس

Number(%)BricksStone

Block and 

Prefabrecated 

Construction

Mud, Mud

Bricks, Stone Mud

Metal and 

Wood Strips
Others

   Not    

Stated

15040.81119813880007Attached Buildingباال خانة

13935075.02789116131145531215971228Houseخانوو

14085475.83800117111159411215971235Totalكؤ

23591.270011177416837135Barracks or Hutشنج-  كةثس

5820.310000055626Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

3320.1800002942810Caravanكةزةفان

32731.760011177446295571Totalكؤ

3281317.671903704215956313668236107Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

 1530.08191430000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

81994.41689472101500812Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

4540.2454623520387139Othersهى تس

4161922.412643853291836348706307958Totalكؤ

18574610010641556414513520281117512631264Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

Duhouk Governorate  \ total كؤ/ثازَيصطاى دهؤك 

          Conventional Buildingsبيناى ئاسايى

Mobile or Marginal Buildingsخانووى جوالو يان كاتى

No. of Buildings

                  Other Buildingsبيناى تر

No. of Buildings by Type of Outer Walls Construction Material

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا -  1خشتةى 
Number of Buildings in Duhok by Envieronment, Type of Building and Type of Outer Walls Construction Material

جؤزى بينا

ذوازةى بينا بة ثَيى جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى دةزةوةذوازةى بينا

Type of Building
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بةزدكةزثوضزَيرةى ضةدىذوازة
بمؤك و ثازضة خانووى

دزوضت كساو
قوز، كةزثوضى 

خشت، بةزد و قوز
ثازضةى كانصائي و 

داز
ناديازهى تس

Number(%)BricksStone

Block and 

Prefabrecated 

Construction

Mud, Mud

Bricks, Stone Mud

Metal and 

Wood Strips
Others

   Not    

Stated

No. of BuildingsNo. of Buildings by Type of Outer Walls Construction Material

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا -  1خشتةى 
Number of Buildings in Duhok by Envieronment, Type of Building and Type of Outer Walls Construction Material

جؤزى بينا

ذوازةى بينا بة ثَيى جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى دةزةوةذوازةى بينا

Type of Building

14961.16119713810007Attached Buildingباال خانة

9952177.28586696588835291821214Houseخانوو

10101778.44597706290216291821221Totalكؤ

5910.46000477911310Barracks or Hutشنج-  كةثس

2710.21000002701Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

2420.190000222182Caravanكةزةفان

11040.8600047731330113Totalكؤ

1961015.239820391531416953314390Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

 1050.08051000000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

65835.1154385799700685Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

3650.285392168243538Othersهى تس

2666320.70157212121429171035578813Totalكؤ

128784100754918311164551056703801047Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

Mobile or Marginal Buildings

Duhouk Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهوك

          Conventional Buildingsبيناى ئاسايى

خانووى جوالو يان كاتى

                  Other Buildingsبيناى تر
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بةزدكةزثوضزَيرةى ضةدىذوازة
بمؤك و ثازضة خانووى

دزوضت كساو
قوز، كةزثوضى 

خشت، بةزد و قوز
ثازضةى كانصائي و 

داز
ناديازهى تس

Number(%)BricksStone

Block and 

Prefabrecated 

Construction

Mud, Mud

Bricks, Stone Mud

Metal and 

Wood Strips
Others

   Not    

Stated

No. of BuildingsNo. of Buildings by Type of Outer Walls Construction Material

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا -  1خشتةى 
Number of Buildings in Duhok by Envieronment, Type of Building and Type of Outer Walls Construction Material

جؤزى بينا

ذوازةى بينا بة ثَيى جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى دةزةوةذوازةى بينا

Type of Building

80.010170000Attached Buildingباال خانة

3982969.9220346482571892415014Houseخانوو

3983769.9420346492572592415014Totalكؤ

17683.10001112977735825Barracks or Hutشنج-  كةثس

3110.550000028625Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

900.16000072108Caravanكةزةفان

21693.810011129714965458Totalكؤ

1320323.189216656281461833719317Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

 480.0814430000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

16162.8414561411800127Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

890.1607191214361Othersهى تس

1495626.26107173277544638351229145Totalكؤ

5696210031063813349015176505883217Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

         Conventional Buildingsبيناى ئاسايى

Mobile or Marginal Buildingsخانووى جوالو يان كاتى

                   Other Buildingsبيناى تر

Duhouk Governorate \ Ruralطوندنشني/ثازَيصطاى دهوك 

WWW.KRSO.NET 33



زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)

15040.81098197156136146251938565277Attached Buildingباال خانة

13935075.0201290777651153159326710443331635Houseخانوو

14085475.8301291757848168772941335513611881312Totalكؤ

23591.27023411123200000Barracks or Hutشنج-  كةثس

5820.310582000000000Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

3320.180332000000000Caravanكةزةظان

32731.76032551123200000Totalكؤ

3281317.67030798105932518411567443231158Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

1530.0801311422000013Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

81994.4111756898692612733105Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

4540.2404321151120002Othersهى تس

4161922.41117538259115335819912372473332168Totalكؤ

185746100117517068990122047931538427183151113480Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

    Conventional Building  بيناى ئاضائى

   Mobile or Marginal Buildings خانووةكانى جوالو يان كاتى 

        Other Buildings     بيناى تس

 Duhuok Governorate  \ total

3456

كؤ/ ثازَيصطاى دهؤك

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و ذمارةى يةكةكان لة بيهادا -  2خشتةى 
Number of  Buildings in Duhok by Environment, Type of Building and Number of Units in the Building                                       

جؤزى بينا

No. of Units in the Building   ذوازةى يةكةكان لة بيناذوازةى بينا

Type of Building

No. of Buildings

078910+ 12
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زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)

3456

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و ذمارةى يةكةكان لة بيهادا -  2خشتةى 
Number of  Buildings in Duhok by Environment, Type of Building and Number of Units in the Building                                       

جؤزى بينا

No. of Units in the Building   ذوازةى يةكةكان لة بيناذوازةى بينا

Type of Building

No. of Buildings

078910+ 12

14961.16097197156136146248928365276Attached Buildingباال خانة

9952177.28091483587012564922258334301434Houseخانوو

10101778.440915806067141262837133112611379310Totalكؤ

5910.460591000000000Barracks or Hutشنج-  كةثس

2710.210271000000000Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

2420.190242000000000Caravanكةزةظان

11040.8601104000000000Totalكؤ

1961015.2301791780928416810864413131157Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

1050.080851312000013Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

65835.119955467662412733105Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

3650.280346851120002Othersهى تس

2666320.709952381589631418311669443232167Totalكؤ

12878410099511649969631726811487400170145111477Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

        Other Buildings     بيناى تس

   Mobile or Marginal Buildings خانووةكانى جوالو يان كاتى 

Duhuok Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

    Conventional Building  بيناى ئاضائى
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زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)

3456

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و ذمارةى يةكةكان لة بيهادا -  2خشتةى 
Number of  Buildings in Duhok by Environment, Type of Building and Number of Units in the Building                                       

جؤزى بينا

No. of Units in the Building   ذوازةى يةكةكان لة بيناذوازةى بينا

Type of Building

No. of Buildings

078910+ 12

80.0101000031201Attached Buildingباال خانة

3982969.92037594178127510142219321Houseخانوو

3983769.940375951781275101422410522Totalكؤ

17683.10017501123200000Barracks or Hutشنج-  كةثس

3110.550311000000000Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

900.16090000000000Caravanكةزةظان

21693.81021511123200000Totalكؤ

1320323.180128812504116733101Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

480.08046110000000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

16162.841801431320000000Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

890.16086300000000Othersهى تس

1495626.26180144442574416733101Totalكؤ

56962100180541902049321120512713623Governorate Rural Totalكؤى طوند لة ثازَيصطا

Duhuok Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

    Conventional Building  بيناى ئاضائى

   Mobile or Marginal Buildings خانووةكانى جوالو يان كاتى 

        Other Buildings     بيناى تس
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زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)

15040.81356435161771304015921341477Attached Buildingباال خانة

13935075.02200113452323902861132234305Houseخانوو

14085475.83235713495825513632436216225371482Totalكؤ

23591.272259100000000000Barracks or Hutشنج-  كةثس

5820.31204378000000000Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

3320.1826171000000000Caravanكةزةظان

32731.762724549000000000Totalكؤ

3281317.673202970348118201119Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

1530.0851102000000000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

81994.417748441410000005Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

4540.2439550601010100Othersهى تس

4161922.41402231296581292112114Totalكؤ

1857461004530413680326093752526416326391596Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

Conventional Buildingsبيناى ئاضايى

Mobile or Marginal buildingخانووةكانى جوالو يان كاتى 

Other Buildingsبيناى تس

 Duhouk Governorate  \ total

3456

كؤ/ ثازَيصطاى دهؤك 

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و ذمارةى نشيهطةكان لة بيهاكةدا -  3خشتةى 
Number of  Buildings in Duhok by Environment, Type of Building and Number of Dwellings in the Building

جؤزى بينا

 No. of Dwellings  in theذوازةى واَلةكان لة بيناداذوازةى بيناكان

Building

Type of Building

No. of Buildings

078910+ 12

WWW.KRSO.NET 37



زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)

3456

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و ذمارةى نشيهطةكان لة بيهاكةدا -  3خشتةى 
Number of  Buildings in Duhok by Environment, Type of Building and Number of Dwellings in the Building

جؤزى بينا

 No. of Dwellings  in theذوازةى واَلةكان لة بيناداذوازةى بيناكان

Building

Type of Building

No. of Buildings

078910+ 12

14961.16355435161771304015620321476Attached Buildingباال خانة

9952177.28939961162095246951931205Houseخانوو

10101778.4412949655122563232255915921341481Totalكؤ

5910.4653259000000000Barracks or Hutشنج-  كةثس

2710.2177194000000000Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

2420.1918854000000000Caravanكةزةظان

11040.86797307000000000Totalكؤ

1961015.231905548340108201119Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

1050.084956000000000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

65835.116169404410000005Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

3650.2831442601010100Othersهى تس

2666320.7025587985501192112114Totalكؤ

128784100276789784323063342346116022361595Governorate Urban Totalكؤى شاز لة ثازَيصطا

80.0110000031201Attached Buildingباال خانة

3982969.921062384072954018303100Houseخانوو

3983769.941063384072954018334301Totalكؤ

17683.10172741000000000Barracks or Hutشنج-  كةثس

3110.55127184000000000Tent or Hair tentضادز يان زةمشاه

900.167317000000000Caravanكةزةظان

21693.811927242000000000Totalكؤ

1320323.1812974220810000000Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

480.08246000000000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/وؤه

16162.84157937000000000Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

890.16818000000000Othersهى تس

1495626.2614636311810000000Totalكؤ

5696210017626389603034118334301Governorate Rural Totalكؤى طوند لة ثازَيصطا

Mobile or Marginal buildingخانووةكانى جوالو يان كاتى 

Other Buildingsبيناى تس

Other Buildingsبيناى تس

Duhouk  Governorate \ Ruralطوند/ ثازَيصطاى دهؤك

Conventional Buildingsبيناى ئاضايى

Mobile or Marginal buildingخانووةكانى جوالو يان كاتى 

Duhouk Governorate \ Urbanشاز/ثازَيطاى دهؤك

Conventional Buildingsبيناى ئاضايى

WWW.KRSO.NET 38



ذوازةى بينا
زَيرةى 
ضةدى

Construction Year

كؤ/  ثازَيصطاى  دهؤك
 Duhok Governorate\ Total

2009157338.4773198257831017211113119

2008110175.932093872610919227823325

2007111295.992238866214928247121215

2006105565.681969838814215165411015

2005109325.892620809314216286144324

2004 - 20003259717.5577332434537858369216344

1999 - 19952285812.315770167092944132331302

1994 - 19902058911.085258149912544523672201

1989 - 1985129556.971325112013485313741012

1984 - 1980135767.31216510888377322147232111

1979 - 1970152218.191802130682594816544528

1969 - 196018751.0145813673762310100

Before 1960                196015610.8434211892441010000ثيَش 

Not Stated51472.7742129191301010100                        نادياز 

Gov. Grand Total1857461004530413680326093752526416326391596كؤى طشتى ثازَيصطا        

No. of Dwellings in the Building

89 45 12

No. of Buildings

No. of Buildings

0

ذوازةى خانووةكان لة بينا

6710+ 3

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، ذمارةى نشيهطةكان لة بيهاكة و شاَلى درووشتكردنى بيها -  4خشتةى 
Number of Buildings in Duhok by Environment, Number of Dwellings in the Building and Construction Year

ضاىل داوةشزاندن

ذوازةى بينا
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ذوازةى بينا
زَيرةى 
ضةدى

Construction Year

No. of Dwellings in the Building

89 45 12

No. of Buildings

No. of Buildings

0

ذوازةى خانووةكان لة بينا

6710+ 3

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، ذمارةى نشيهطةكان لة بيهاكة و شاَلى درووشتكردنى بيها -  4خشتةى 
Number of Buildings in Duhok by Environment, Number of Dwellings in the Building and Construction Year

ضاىل داوةشزاندن

ذوازةى بينا

شازنشني/  ثازَيصطاى  دهؤك
 Duhok Governorate\ Urban

2009124089.6356306631731017211113119

200883716.501367681410219226823325

200776375.931458597113126246121215

200671505.551358560812715165411015

200571985.591535546113012286134324

2004 - 20002163116.8043181683434453359216344

1999 - 19951517911.793101117752243730331302

1994 - 1990108818.45239882261933515562001

1989 - 198597347.5683684943265013741012

1984 - 1980112828.7618298960354311847122110

1979 - 1970120529.361289104552343812541428

1969 - 196014711.1435710713242310100

Before 1960                196012550.972739532341010000ثيَش 

Not Stated25351.9719295901301010100                        نادياز 

Total Gov.\ Rural128784100276789784323063342346116022361595كؤى شازنشني لة ثازَيصطا     

طوندنشني/ ثازَيصطاى  دهؤك
 Duhok Governorate\ Rural

200933255.84168916261000000000

200826464.657261912700100000

200734926.1378026911820100000

200634065.9861127801500000000

200537346.56108526321240010000

2004 - 20001096619.25341575113451000000

1999 - 1995767913.48266949347042000000

1994 - 1990970817.042860676561108110200

1989 - 198532215.6548927072230000000

1984 - 198022944.0333619282313011001

1979 - 197031695.56513261325104003100

1969 - 19604040.71101296520000000

Before 1960                19603060.5469236100000000ثيَش 

Not Stated26124.592283329000000000                        نادياز 

Total Gov.\ Urban5696210017626389603034118334301كؤى طوندنشني لة ثازَيصطا     
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زَيرةى ضةدىذوازة 
Number(%)

10640.572657801431100000Bricksكةزثوض

155648.38397611292159221147425217Stoneبةزد

14513578.14295501123632347342237578924341379بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

2028110.928532116558472100000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

11750.63109580000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

12630.68873390000000000Otherهى تس

12640.681013243511100000Not Statedنادياز

  1857461004530413680326093752526416326391596Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

7540.591535841321100000Bricksكةزثوض

91837.132132681411316647415216Stoneبةزد

11164586.6921612870802133311224558621311379بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

51053.96217028864342000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

6700.5261159000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

3800.30178202000000000Otherهى تس

10470.81822218411100000Not Statedنادياز

128784100276789784323063342346116022361595Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

3100.54112196110000000Bricksكةزثوض

638111.20184444784665001001Stoneبةزد

3349058.797938252832143113233300بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

1517626.64636287694130100000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

5050.8948421000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

8831.55695188000000000Otherهى تس

2170.3819125100000000Not Statedنادياز

5696210017626389603034118334301Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

Duhouk Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

Duhuok Governorate   \ total كؤ/  ثازَيصطاى دهؤك

01234

شازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

Type of Outer Walls 

Construction Material
678910+

No. of Dwellings in the Building
No. of Buildings

5

Duhouk Governorate \ Urban

ذمارةى بيهاكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، ذمارةى نشيهطةكان لة بيهاكةدا و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوة بيهاكةدا -  5خشتةى 
Number of Buildings in Duhok by Environment, Number of Dwellings in the Building and Type of Outer Walls Construction Material

جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة 
ديوازى دةزةوة

ذوازةى خانووةكان لة بيناذوازةى بينا
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ناديازثيَش200920082007200620052000199519901985198019701960زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)-2004-1999-1994-1989-1984-1979-1969
1960

Before

Not

 stated

112031985.4263377210740072217192220941571214144955490221206211259612851

21775112.601457132912031110936261813791356204623141396298258512

324431.7330834228526223547813950941715515723

41980.143821251822321299831004

5730.0521855914312410005

6240.02824113201200006

790132101100000007

81900170010000100008

990170000001000009

10 +90.010108000000000010+

1408541008171894089248626839625240172481556011707115221351714391226338Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

1553.66231324794992001

251534.24283738152978483443767214212

361140.63615376476710750171892182303

418011.973519231420311288721004

5734.8521855914312410005

6241.60824113201200006

791132101100000007

81910170010000100008

991170000001000009

10 +90.600108000000000010+

15041001571501499412923812369771911021951Totalكؤ

112026486.3063357207739972187190220901570514135955090131205311239612851

21723612.371429129211651095907254013311322200322381324284256502

318321.31247289209215168371893376793713423

4180.01322421011110004

500.00000000000000005

600.00000000000000006

700000000000000007

800000000000000008

900000000000000009

10 +00.000000000000000010+

1393501008014879087758532826725002171251549111630113311341514201221337Totalكؤ

Duhuok Governorate  \ total كؤ/  ثازَيصطاى دهؤك

All Conventional Buildingsطشت بينا ئاضاييةكان

Attached Buildingبااَلخانة

Houseخانوو

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى درووشتكردن و ذمارةى نوؤمةكان -  6خشتةى 

Number of Conventional Buildings in Duhok by Environment, Year of Construction and Number of Floors 

ذوازةى نوؤوةكان

Construction Yearضاَلى داوةشزاندنذوازةى بينا

 Number of Floors

No. of Buildings
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ناديازثيَش200920082007200620052000199519901985198019701960زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)-2004-1999-1994-1989-1984-1979-1969
1960

Before

Not

 stated

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى درووشتكردن و ذمارةى نوؤمةكان -  6خشتةى 

Number of Conventional Buildings in Duhok by Environment, Year of Construction and Number of Floors 

ذوازةى نوؤوةكان

Construction Yearضاَلى داوةشزاندنذوازةى بينا

 Number of Floors

No. of Buildings

18102280.2147375301470844544511143901065271706830707694368267292021

21725517.081429130011591065908254713461287201522891311292256512

324002.3830434028325623147013745911695115623

41980.203821251822321299831004

5730.0721855914312410005

6230.02824113101200006

790132101100000007

81900170010000100008

990170000001000009

10 +90.010108000000000010+

101017100653970006186580856831745712152851289499549108021134991255Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

1493.28231314774692001

251534.43283738152978483443767214212

361040.78615376476710750161892182303

418012.033519231420311288721004

5734.8821855914312410005

6231.54824113101200006

791132101100000007

81910170010000100008

991170000001000009

10 +90.600108000000000010+

14961001571501499412823812266771881021951Totalكؤ

18097381.3647355298470744514510143861064571636826707094278247292021

21674016.821401126311211050879246912981253197222131239278254502

317901.80243287207209164363872973773313323

4180.02322421011110004

500.00000000000000005

600.00000000000000006

700000000000000007

800000000000000008

900000000000000009

10 +00.000000000000000010+

99521100638268506037571455551721912030844688729361107001115986254Totalكؤ 

Attached Buildingبااَل خانة

Houseخانوو

Duhuok Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

All Conventional Buildingsطشت بينا ئاضاييةكان
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ناديازثيَش200920082007200620052000199519901985198019701960زَيرةى ضةدىذوازة

Number(%)-2004-1999-1994-1989-1984-1979-1969
1960

Before

Not

 stated

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى درووشتكردن و ذمارةى نوؤمةكان -  6خشتةى 

Number of Conventional Buildings in Duhok by Environment, Year of Construction and Number of Floors 

ذوازةى نوؤوةكان

Construction Yearضاَلى داوةشزاندنذوازةى بينا

 Number of Floors

No. of Buildings

13929798.6416001909269227672681770450606974272419462626299232831

24961.2528294445287133693125856202

3430.11422648253240103

400.00000000000000004

500.00000000000000005

610.00000000100000006

700000000000000007

800000000000000008

900000000000000009

10 +00.000000000000000010+

398371001632194027382818271377835096704827581973271530523583Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

1675.00000010020300001

200.00000000000000002

3112.50000000010000003

400.00000000000000004

500.00000000000000005

6112.50000000100000006

700000000000000007

800000000000000008

900000000000000009

10 +00.000000000000000010+

810000001013030000Totalكؤ

13929198.6516001909269227672680770450606972272419432626299232831

24961.2528294445287133693125856202

3420.11422648243240103

400.00000000000000004

500.00000000000000005

600.00000000000000006

700000000000000007

800000000000000008

900000000000000009

10 +00.000000000000000010+

398291001632194027382818271277835095704527581970271530523583Totalكؤ

Duhuok Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

All Conventional Buildingsطشت بينا ئاضاييةكان

Attached Buildingبااَلخانة

Houseخانوو
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ازثيَش- 1969- 1979- 1984- 1989- 1994- 1999- 200920082007200620052004زَيرةى ضةدىذوازة نادي

Number(%)2000199519901985198019701960
1960

Before

Not

Stated

All Conventional Buildingsطشت بينا ئاضاييةكان          

8000.5752333346371201241014494100574Bricksكةزثوض

117118.314149736410137199633202301506436427229331Stoneبةزد

11594182.3179688722862182277882220961400499121037288377738838448276Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

121598.6310312419128136726352109219910261035127732347514Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

70.0011101100101000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

1000001000000000Otherهى تس

2350.176115871715283450371313Not Statedنادياز

  1408541008171894089248626839625240172481556011707115221351714391226338Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

Attached Buildingبااَلخانة

110.7312110120001110Bricksكةزثوض

986.521200013027415000Stoneبةزد

138892.29154146148911292341186973117861841Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

00.0000000000000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

00.0000000000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

0000000000000000Otherهى تس

70.4710020200200000Not Statedنادياز

15041001571501499412923812369771911021951Totalكؤ 

Houseخانوو

7890.575131324537119122101449499464Bricksكةزثوض

116138.334047736410137099333202281432434927229331Stoneبةزد

11455382.2178148576847381367753218621388698431029987207652820444275Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

121598.7310312419128136726352109219910261035127732347514Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

70.0111101100101000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

1000001000000000Otherهى تس

2280.165115671515283250371313Not Statedنادياز

1393501008014879087758532826725002171251549111630113311341514201221337Totalكؤ 

Duhouk Governorate \ total كؤ/ ثازَيصطاى دهؤك 

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى درووشت كردنى بيها و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكة - 7خشتةى 

Number of Convntional Buldings in Duhok by Environment, Year of Construction and Type of Outer walls Construction Materail 

جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى 
دةزةوة

ذوازةى بينا
Construction Yearضاىل داوةشزاندن

Type of Building & Construction 

Material Outer Walls

No. of Buildings
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ازثيَش- 1969- 1979- 1984- 1989- 1994- 1999- 200920082007200620052004زَيرةى ضةدىذوازة نادي

Number(%)2000199519901985198019701960
1960

Before

Not

Stated

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى درووشت كردنى بيها و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكة - 7خشتةى 

Number of Convntional Buldings in Duhok by Environment, Year of Construction and Type of Outer walls Construction Materail 

جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى 
دةزةوة

ذوازةى بينا
Construction Yearضاىل داوةشزاندن

Type of Building & Construction 

Material Outer Walls

No. of Buildings

All Conventional Buildingsطشت بينا  ئاضاييةكان          

5970.594230263428888155327891444Bricksكةزثوض

70626.9922294731522072096341621364378023527218Stoneبةزد

9021689.316456691360935696556316798113867319855578326294734359218Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

29182.8915171639333484614801662266011603533Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

20.0010000100000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

1000001000000000Otherهى تس

2210.223114861515243449361312Not Statedنادياز

101017100653970006186580856831745712152851289499549108021134991255Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

Attached Buildingبااَلخانة

110.7412110120001110Bricksكةزثوض

976.481200013027315000Stoneبةزد

138192.31154146148911282341176673115861841Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

00.0000000000000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

00.0000000000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

0000000000000000Otherهى تس

70.4710020200200000Not Statedنادياز

14961001571501499412823812266771881021951Totalكؤ 

Houseخانوو

5860.594128253328877955327890334Bricksكةزثوض

69657.0021274731522062066341601291376523527218Stoneبةزد

8883589.266302676759455605543516564112697253848277176208716355217Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

29182.9315171639333484614801662266011603533Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

20.0010000100000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

1000001000000000Otherهى تس

2140.222114661315243249361312Not Statedنادياز

99521100638268506037571455551721912030844688729361107001115986254Totalكؤ 

Duhouk Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك
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ازثيَش- 1969- 1979- 1984- 1989- 1994- 1999- 200920082007200620052004زَيرةى ضةدىذوازة نادي

Number(%)2000199519901985198019701960
1960

Before

Not

Stated

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى درووشت كردنى بيها و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكة - 7خشتةى 

Number of Convntional Buldings in Duhok by Environment, Year of Construction and Type of Outer walls Construction Materail 

جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى 
دةزةوة

ذوازةى بينا
Construction Yearضاىل داوةشزاندن

Type of Building & Construction 

Material Outer Walls

No. of Buildings

All Conventional Buildingsطشت بينا ئاضاييةكان          

2030.51103712932434612169130Bricksكةزثوض

464911.671920263349164787268668142584372113Stoneبةزد

2572564.58151218092528253123195298261825931817100514441048958Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

924123.208810717524233422871648171986080967616312211Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

50.0101101000101000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

0000000000000000Otherهى تس

140.0430101204011001Not Statedنادياز

398371001632194027382818271377835096704827581973271530523583Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

Attached Buildingبااَلخانة

00.0000000000000000Bricksكةزثوض

112.5000000000010000Stoneبةزد

787.5000001013020000Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

00.0000000000000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

00.0000000000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

0000000000000000Otherهى تس

810000001013030000Totalكؤ 

Houseخانوو

2030.509679103712932434612169130Bricksكةزثوض

464811.671920263349164787268668141584372113Stoneبةزد

2571864.57151218092528253123185298261725901817100314441048958Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

924123.208810717524233422871648171986080967616312211Mud, Mud Bricks, Stone Mudقؤز، كةزثوضى خشت، بةزدو قؤز

50.0101101000101000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

00.0000000000000000Otherهى تس

14030101204011001Not Statedنادياز

398291001632194027382818271277835095704527581970271530523583Totalكؤ

Duhouk Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك
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زَيرةى ضةدىذوازة
Number(%)

All Conventional Buildingsئاضاييةكانبيناء طشت 

8000.5771566161110000Bricksكةزثوض

117118.31109066881103220000Stoneبةزد

11594182.3196534167682309193702191999بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

121598.631198017630000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

70.007000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

10.001000000000Otherهى تس

2350.171765351000000Not Statedنادياز

  140854100120319177512443198732491999Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

Attached Buildingبااَلخانة

110.732511110000Bricksكةزثوض

986.52415741220000Stoneبةزد

138892.2949491534177702191999بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

00.000000000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

00.000000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

00.000000000000Otherهى تس

70.470421000000Not Statedنادياز

150410055515611180732491999Totalكؤ 

Houseخانوو

7890.5771361150000000Bricksكةزثوض

116138.3310902673362000000Stoneبةزد

11455382.219648516277177516000000بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

121598.731198017630000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

70.017000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

10.001000000000Otherهى تس

2280.161764930000000Not Statedنادياز

13935010012026417236183218000000Totalكؤ 

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، ذمارةى نوؤم و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا -  8خشتةى 

3456

 Duhouk Governorate  \ total

7 28910+

كؤ/ثازَيصطاى دهؤك 

      Number of Conventional Buildings in Duhok by Environment, Number of Floors and Type of Outer Walls Construction Material 

جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو
لة ديوازى دةزةوة

   No. of Floors  ذوازةى نوؤوةكانذوازةى بينا
Type of Outer Walls 

Construction Material 

No. of Buildings

1
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زَيرةى ضةدىذوازة
Number(%)

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، ذمارةى نوؤم و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا -  8خشتةى 

34567 28910+

      Number of Conventional Buildings in Duhok by Environment, Number of Floors and Type of Outer Walls Construction Material 

جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو
لة ديوازى دةزةوة

   No. of Floors  ذوازةى نوؤوةكانذوازةى بينا
Type of Outer Walls 

Construction Material 

No. of Buildings

1

All Conventional Buildings ئاضاييةكانبيناءطشت 

5970.595226571110000Bricksكةزثوض

70626.9963306181073220000Stoneبةزد

9021689.3171236163712280193702091999بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

29182.89276715010000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

20.002000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

10.001000000000Otherهى تس

2210.221645151000000Not Statedنادياز

10101710081022172552400198732391999Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

Attached Buildingبااَلخانة

110.742511110000Bricksكةزثوض

976.48315741220000Stoneبةزد

138192.3144491533177702091999بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

00.000000000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

00.000000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

00.000000000000Otherهى تس

70.470421000000Not Statedنادياز

149610049515610180732391999Totalكؤ 

Houseخانوو

5860.595206060000000Bricksكةزثوض

69657.006327603332000000Stoneبةزد

8883589.267119215880174716000000بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

29182.93276715010000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

20.002000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

10.001000000000Otherهى تس

2140.221644730000000Not Statedنادياز

995211008097316740179018000000Totalكؤ 

Duhouk Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك
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زَيرةى ضةدىذوازة
Number(%)

ذمارةى بيها ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، ذمارةى نوؤم و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا -  8خشتةى 

34567 28910+

      Number of Conventional Buildings in Duhok by Environment, Number of Floors and Type of Outer Walls Construction Material 

جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو
لة ديوازى دةزةوة

   No. of Floors  ذوازةى نوؤوةكانذوازةى بينا
Type of Outer Walls 

Construction Material 

No. of Buildings

1

All Conventional Buildingsئاضاييةكان بيناء طشت

2030.51193190000000Bricksكةزثوض

464911.6745767030000000Stoneبةزد

2572564.5825298397290010000بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

924123.2092132620000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

50.015000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

000000000000Otherهى تس

140.0412200000000Not Statedنادياز

3983710039297496430010000Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

Attached Buildingبااَلخانة

000000000000Bricksكةزثوض

112.51000000000Stoneبةزد

787.55010010000بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

000000000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

000000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

000000000000Otherهى تس

81006010010000Totalكؤ

Houseخانوو

2030.51193190000000Bricksكةزثوض

464811.6745757030000000Stoneبةزد

2571864.5725293397280000000بمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو
Block and Prefabrecated 

Construction

924123.2092132620000000Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

50.015000000000Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

000000000000Otherهى تس

140.0412200000000Not Statedنادياز

3982910039291496420000000Totalكؤ

Duhouk Governorate \ Rural طوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك
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زيَرةى ضةدىذمازة

Number(%)

117355.39329880990436851675498735101673670Attached Buildingبااَلخانة

15486871.08130087112096631408704618107709812183139980Houseخانوو

16660376.4613338512001065314523897851626817163199213650Totalكؤ

23991.108501510000214733104228415Barracks or Hutشنج-  كةثس

6120.2837800378001770017757Tent or Hair tentزةمشاَه-ضادز 

3330.1536227656019520402617Caravanكةزةفان

33441.5349924254360251953144272279Totalكؤ

3979518.269477415103644253288420443762387590Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

2430.111011010200934081410Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/ وؤه

73793.392375495790112072191021034697Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

5250.244435180001451722184261Othersهى تس

4794222.001115117565179744263324221735702411874958Totalكؤ

  2178891001349991319112601475781471115202939429045652745037Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

      Other Buildings  بيناى تس

دامةشزاوةى ضؤلهؤتيَل

Vacant

Establishmen

t

Duhouk Governorate /total كؤ/  ثازَيصطاى دهؤك 

Conventional Buildings  بيناى ئاضايى

      Mobile or Marginal Buildings    خانووةكانى جوالو يان كاتى 

ذمارةى يةكةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و مةبةشتى بةكارهَيهانى بيها -  9خشتةى 
Number of Unites in Duhok by Environment, Type of Building and Occupancy

جؤزى بينا

ذمازةى يةكةكان
No. of Dwellingsذمازةى خانووةكان

Type of Building

Public 

Housing 
Hotel

نشينطةى
 ضؤل

      كؤ
نشينطةى

 طشتى

Total

كؤ

Others

Productive

Establishmen

t

Closed

Establishmen

t

دامةشزاوةى
 كازكةز

هى تس

No. of Establishments ذمازةى دامةشزاوةكان

نشينطةى 
ئاوةدان

No. of Units

Occupied

Residentia

l

Closed 

Residentia

l

Vacant 

Residentia

l 

Total

دامةشزاوةى
 داخساو

نشينطةى 
داخساو
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زيَرةى ضةدىذمازة

Number(%)

دامةشزاوةى ضؤلهؤتيَل

Vacant

Establishmen

t

ذمارةى يةكةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها و مةبةشتى بةكارهَيهانى بيها -  9خشتةى 
Number of Unites in Duhok by Environment, Type of Building and Occupancy

جؤزى بينا

ذمازةى يةكةكان
No. of Dwellingsذمازةى خانووةكان

Type of Building

Public 

Housing 
Hotel

نشينطةى
 ضؤل

      كؤ
نشينطةى

 طشتى

Total

كؤ

Others

Productive

Establishmen

t

Closed

Establishmen

t

دامةشزاوةى
 كازكةز

هى تس

No. of Establishments ذمازةى دامةشزاوةكان

نشينطةى 
ئاوةدان

No. of Units

Occupied

Residentia

l

Closed 

Residentia

l

Vacant 

Residentia

l 

Total

دامةشزاوةى
 داخساو

نشينطةى 
داخساو

116817.42324780989431651675497735101573650Attached Buildingبااَلخانة

11193171.12946136116424101648351872879402003102830Houseخانوو

12361278.5597860691741310596486851278416753018176480Totalكؤ

5940.3848011590046720395269Barracks or Hutشنج-  كةثس

2720.17194001940025002553Tent or Hair tentزةمشاَه-ضادز 

2420.1527219486013817271886Caravanكةزةفان

11080.7026923030160630376673968Totalكؤ

2609416.58732571580438242076617472715252900Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

1920.1256005600894071360Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/ وؤه

59363.772035195420111470155617413653Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

4320.27373417200921618126234Othersهى تس

3265420.7584594535147438252106118734296272933887Totalكؤ

1573741009897478779781077391301103447535857380456803955Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

540.095101520010120Attached Buildingبااَلخانة

4293770.953547450932393922211034834118037150Houseخانوو

4299171.043552550932403927411034844118137170Totalكؤ

18052.98370441001680136517586Barracks or Hutشنج-  كةثس

3400.561840018400152001524Tent or Hair tentزةمشاَه-ضادز 

910.15908170057313731Caravanكةزةفان

22363.692300122420018891678198311Totalكؤ

1370122.6421517023261121182971047134690Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

510.084510460040150Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/ وؤه

14432.3834303700623543621044Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

930.1571080053145827Othersهى تس

1528825.26270233032361121813001406138941071Totalكؤ

6051510036025532328239839171175543571665195941082Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

      Mobile or Marginal Buildings    خانووةكانى جوالو يان كاتى 

      Other Buildings  بيناى تس

Conventional Buildings  بيناى ئاضايى

      Mobile or Marginal Buildings    خانووةكانى جوالو يان كاتى 

      Other Buildings  بيناى تس

شازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

Duhouk  Governorate \ Ruralطوند/ ثازَيصطاى دهؤك 

Conventional Buildings  بيناى ئاضايى

Duhouk Governorate \ Urban
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نشينطةى زَيرةى ضةدىذوازة  
ئاوةدان

نشينطةى 
داخساو

كؤنشينطةى ضؤه
نشينطةى 

طشتى
كؤداوةشزاوةى ضؤهداوةشزاوةى داخساوداوةشزاوةى كازكةزهؤتَين

Number(%)
Occupied

Residential

Closed 

Residential 

Vacant 

Residential 
Total 

Public 

Housing 
Hotel

Productive 

Establishment

Closed 

Establishment

Vacant 

Establishmen
TotalOthers

Duhouk Governorate  / total  كؤ/ ثازَيصطاى دهؤك 

12450.57724158682510252616037446Bricksكةزثوض

175938.071126318913191277110041031644394716106Stoneبةزد

17381979.77111354109689531214031241103632233987804477584658Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

216719.95110031783311853409199103482978830Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

15730.724802573701088181197147327Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

13380.61382253891084451186188Otherهى تس

6500.3022503926401221305230482Not Statedنادياز

  2178891001349991319112601475781471115202939429045652745037Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

      Duhouk Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

9260.59557115662410158595026834Bricksكةزثوض

108576.907591305278148702266126258265752Stoneبةزد

13823787.84877537386994954851141092888532586708390743678Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

53553.4026446341299110213349162234519Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

10660.683501752707795814999321Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

3910.251952520200975710980Otherهى تس

5420.3419903823701157304623471Not Statedنادياز

1573741009897478779781077391301103447535857380456803955Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

Duhouk  Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

3190.53167430201009421010612Bricksكةزثوض

673611.133672159792462330183738181205954Stoneبةزد

3558258.8023601358195925918101743714010968684980Block and Prefabrecated Constructionبمؤك و ثازضة خانووى دزوضت كساو

1631626.96835911492886230706654320744311Mud, Mud Bricks, Stone Mudبةزدو قؤز.كةزثوضى خشت.قؤز

5070.8413082100309123484806Metal and Wood Stripsثازضةى كانصايى و داز

9471.561870018710747047528Otherهى تس

1080.182601270064067011Not Statedنادياز

6051510036025532328239839171175543571665195941082Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

ذمارةى يةكةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكة و مةبةشتى بةكارهَيهانى - 10خشتةى 

Number of Unites in Duhok by Environment, Type of Outer Walls Construction Material  and Occupancy

كةزةضتةى بة كاز هاتوو
لة ديوازى دةزةوة

No. of Establishments ذوازةى داوةشزاوةكانNo. of Dwellingsذوازةى خانووةكانذوازةى يةكةكان

هى تس
Type of Outer Walls 

Construction Material 


No. of Units
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نشينطةى زَيرةى ضةدىذوازة
ئاوةدان

نشينطةى 
داخساو

كؤنشينطةى ضؤه
نشينطةى 

طشتى
داوةشزاوةى كازكةزهؤتَين

داوةشزاوةى 
داخساو

كؤداوةشزاوةى ضؤه

Construction YearNumber(%)
Occupied

Residential

Closed 

Residential

Vacant 

Residential
Total 

Public 

Housing

Hote

l

Productive

Establishment

Closed

Establishmen

t

Vacant

Establishme

n

Total   Others

كؤ/ ثازَيصطاى دهؤك
Duhok Governorate\Total

200998845.93564184271384381464814165214460

2008108696.5283531651024954210381310839313270

2007105676.34856097566922310895812424413440

2006101656.108389565929037838607218511280

200599946.0082365739286855510288718413090

2004 - 20002896917.39238292821352254633325273628442835060

1999 - 19952006712.041660978803174901110200227527925770

1994 - 19901784110.711425819612511570572182913716121360

1989 - 1985141558.5011649394351212328163816022420320

1984 - 1980145538.7411834565211241179178614219821420

1979 - 1970157679.4613475455391405917139013617417080

1969 - 196019211.151359412814911036126424300

Before 1960               196014790.8910791315412461119712222330 ثَيش

Not Stated3720.221142818332500221213470  نادياز                                 

كؤى طشتى ثازيَصطا
Governorate Grand Total

16660310013338512001065314523897851626817163199213650

No. of Units

ذمارةى يةكة ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى بيهاكردن و مةبةشتى بةكارهَيهان- 11      خشتةى 
               Number of Conventional Unites in Duhok by Environment, Construction Year and Occupancy

ضاَلى داوةشزاندن

ذوازةى يةكةكان
No. of Establishments ذوازةى داوةشزاوةكان No. of Dwellingsذوازةى خانووةكان

هى تس
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نشينطةى زَيرةى ضةدىذوازة
ئاوةدان

نشينطةى 
داخساو

كؤنشينطةى ضؤه
نشينطةى 

طشتى
داوةشزاوةى كازكةزهؤتَين

داوةشزاوةى 
داخساو

كؤداوةشزاوةى ضؤه

Construction YearNumber(%)
Occupied

Residential

Closed 

Residential

Vacant 

Residential
Total 

Public 

Housing

Hote

l

Productive

Establishment

Closed

Establishmen

t

Vacant

Establishme

n

Total   Others

No. of Units

ذمارةى يةكة ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى بيهاكردن و مةبةشتى بةكارهَيهان- 11      خشتةى 
               Number of Conventional Unites in Duhok by Environment, Construction Year and Occupancy

ضاَلى داوةشزاندن

ذوازةى يةكةكان
No. of Establishments ذوازةى داوةشزاوةكان No. of Dwellingsذوازةى خانووةكان

هى تس

شازنشني/ ثاَيصطاى دهؤك
Duhok Governorate\ Urban

200981376.58429972246268331451313964713040

200888157.13663169925762510369210737811900

200776856.2260178540965119879812323611740

200671595.79584635359624083652721849190

200571065.755725422626029558128616910770

2004 - 20002057016.6417097108731179363025191327139526340

1999 - 19951454011.761199559393124471010154327225820930

1994 - 1990101758.23835047388878542113312312813900

1989 - 1985111449.02902437310937128139115721517730

1984 - 19801237010.019970543861041079161914118419600

1979 - 19701282010.3710877444141133507118913415514850

1969 - 196015801.28108539311810033626373990

Before 1960               196012240.998631113910130117812202110 ثَيش

Not Stated2870.23812514224800151212390  نادياز                                 

كؤى شازنشني لة ثازيَصطا
Governorate Urban Total

12361210097860691741310596486851278416753018176480
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نشينطةى زَيرةى ضةدىذوازة
ئاوةدان

نشينطةى 
داخساو

كؤنشينطةى ضؤه
نشينطةى 

طشتى
داوةشزاوةى كازكةزهؤتَين

داوةشزاوةى 
داخساو

كؤداوةشزاوةى ضؤه

Construction YearNumber(%)
Occupied

Residential

Closed 

Residential

Vacant 

Residential
Total 

Public 

Housing

Hote

l

Productive

Establishment

Closed

Establishmen

t

Vacant

Establishme

n

Total   Others

No. of Units

ذمارةى يةكة ئاشاييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، شاَلى بيهاكردن و مةبةشتى بةكارهَيهان- 11      خشتةى 
               Number of Conventional Unites in Duhok by Environment, Construction Year and Occupancy

ضاَلى داوةشزاندن

ذوازةى يةكةكان
No. of Establishments ذوازةى داوةشزاوةكان No. of Dwellingsذوازةى خانووةكان

هى تس

طوندنشني/  ثازَيصطاى دهؤك
Duhok  Governorate\ Rural

200917474.06134212251160500135251420

200820544.78172296991917001211151370

200728826.70254312157271210160181700

200630066.99254321233279700208012090

200528886.722511151302656002161152320

2004 - 2000839919.54673217462175273082313338720

1999 - 1995552712.864614194105043104593214840

1994 - 1990766617.83590814986369203069614337460

1989 - 198530117.0026252125275200247392590

1984 - 198021835.08186421352001001671141820

1979 - 197029476.85259811252724102012192230

1969 - 19603410.79274135310102505310

Before 1960               19602550.59216215233101902220 ثَيش

Not Stated850.2033341770070180  نادياز                                 

كؤى طوندنشني لة ثازيَصطا 
Governorate Rural Total

429911003552550932403927411034844118137170
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ذوازة
زَيرةى 
ضةدى

بةزدكةزثوض
بموك و ثازضة خانووى

دزوضت كساو
قؤز، خشت، 
بةزدو قؤز

ثازضةى كانصايى
و داز

ناديازهى تس

Number(%)BricksStone

Block and 

Prefabrecated

Construction

Mud, Mud  

Bricks,

Stone Mud

Metal and 

Wood StripsOthers
   Not    

Stated

35742.3512813273900010Attached Buildingبااَلخانة

14665796.40813122021218961151631226Houseخانوو

15023198.75825130151246351151631236Totalكؤ

1010.070006821120Barracks or Hutشنج-  كةثس

3850.250000037213Tent or Hair tentزةمشاَه-ضادز 

400.0300003640Caravanكةزةفان

5260.35000685738813Totalكؤ

11440.7510249829441011Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

 1140.07171060000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/ وؤه

300.0201290000Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

820.05229471120Othersهى تس

13700.90132861011452211Totalكؤ

152127100838133011256461162962391260Governorate Grand Totalكؤى طشتى لة ثازَيصطا

Duhouk Governorate \ Total كؤ/ ثازَيصطاى دهؤك 

          Conventional Buildingsبيناى ئاضايى

Mobile or Marginal Buildings   خانووةكانى جوالو يان كاتى

No. of Households 

                  Other Buildingsبيناى تس

No. of Households by Type of Outer Walls Construction Material for the Building

ذمارةى خَيسانةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها، و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا-  12خشتةى 
Number of Households in Duhok by Envieronment, Type of Building and Type of Outer Walls Construction Material for the Building

   جؤزى بينا

ذوازةى خَيصان بة ثَي ى جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى دةزةوة بؤ بيناذةوازةى خَيصان

Type of Building 
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ذوازة
زَيرةى 
ضةدى

بةزدكةزثوض
بموك و ثازضة خانووى

دزوضت كساو
قؤز، خشت، 
بةزدو قؤز

ثازضةى كانصايى
و داز

ناديازهى تس

Number(%)BricksStone

Block and 

Prefabrecated

Construction

Mud, Mud  

Bricks,

Stone Mud

Metal and 

Wood StripsOthers
   Not    

Stated

No. of Households No. of Households by Type of Outer Walls Construction Material for the Building

ذمارةى خَيسانةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، جؤرى بيها، و جؤرى كةرةشتةى بةكارهاتوو لة ديوارى دةرةوةى بيهاكةدا-  12خشتةى 
Number of Households in Duhok by Envieronment, Type of Building and Type of Outer Walls Construction Material for the Building

   جؤزى بينا

ذوازةى خَيصان بة ثَي ى جؤزى كةزةضتةى بة كاز هاتوو لة ديوازى دةزةوة بؤ بيناذةوازةى خَيصان

Type of Building 

35103.1012795269300010Attached Buildingبااَلخانة

10820095.71633807696514276501211Houseخانوو

11171098.81645887199207276501221Totalكؤ

640.06000442000Barracks or Hutشنج-  كةثس

2000.18000001991Tent or Hair tentزةمشاَه-ضادز 

300.0300002820Caravanكةزةفان

2940.2600044482011Totalكؤ

8890.798201655140011Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

 640.0603610000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/ وؤه

230.0201220000Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

740.07227440010Othersهى تس

10500.9310232782140111Totalكؤ

113054100655910399989282348203233Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

D u h o u k  G o ve rn o ra te  \ R u ra l

640.16018460000Attached Buildingبااَلخانة

3845798.4218041262538287513015Houseخانوو

3852198.5918041442542887513015Totalكؤ

370.09000241120Barracks or Hutشنج-  كةثس

1850.470000017312Tent or Hair tentزةمشاَه-ضادز 

100.030000820Caravanكةزةفان

2320.5900024918712Totalكؤ

2550.6524817430100Establishment Buildingكازطة/داوةشزاوة

 500.1314450000Commercial Center or Mallضةنتةزى باشزطانى/ وؤه

70.020070000Under Constructionلة دزوضتكسدنداية

80.020231110Othersهى تس

3200.8235422931210Totalكؤ

3907310018341982565788061418827Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

         Conventional Buildingsبيناى ئاضايى

Mobile or Marginal Buildings  خانووةكانى جوالو يان كاتى

                   Other Buildingsبيناى تس

   Mobile or Marginal Buildings

Duhouk  Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

Duhouk Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك 

          Conventional Buildingsبيناى ئاضايى

خانووةكانى جوالو يان كاتى

                  Other Buildingsبيناى تس

WWW.KRSO.NET 58



زَيرةى ضةدىذوازة
بةزهةوى 
زووةكى

زَيرةى 
ضةدى

بةزهةوى 
ئاذةىل

زَيرةى ضةدى
بةزهةوى 
تَيكةالو

زَيرةى ضةدى

Number(%)
Crops 

Productio

n 

(%)

Livestock 

Productio

n

(%)
Mixed 

Productio

n

(%)

Duhouk Governorate\ Total كؤ/  ثازَيصطاى دهؤك 

3079693.221313495.62481581.571284795.89Malesنَيس

22406.786014.38108818.435514.11Femalesوَي

3303610013735100590310013398100Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

Duhouk Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

1098190.34671595.32175272.43251493.42Malesنَيس

11749.663304.6866727.571776.58Femalesوَي

12155100704510024191002691100Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

Duhouk Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

1981594.89641995.95306387.921033396.51Malesنَيس

10665.112714.0542112.083743.49Femalesوَي

208811006690100348410010707100Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

ذمارةى خاوةندارة كشتوكاَلييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ذيهطة، رةطةز و جؤى ضااَلكيى كشتوكاَلى - 13خشتةى 
Number of Agricultural Holders in Duhok by Environment, Sex and Type of Agricultural Activity    

زةطةش

Type of Holdingجؤزى خاوةندازَيتىذوازةى خاوةندازةكان

Sex

No. of Holders
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No. of Holders   جؤزى ضاالكى كشتوكاىل

بةزهةوى كؤوَينَيس
زووةكى

بةزهةوى
ئاذةىل

بةزهةوى
تَيكةالو

MalesFemalesTotal
Plant

 Production 

Livestock 

Production 
Mixed 

Production 

District Center 109431112510066653ناوةندى قةشاى دهؤك

84160901472154275Zawitaشاويتة

1056421098390115593Mankishkiوانطَيشك

299113331241868335921Totalكؤ

District Center 79849847253422172ناوةندى قةشاى ضَيىَين

77450824237316271Bateelباتين

1572991671490738443Totalكؤ

District Center 1385591444124711384ناوةندى قةشاى شاخؤ

Rizgary 47941520158240122زشطازى

72341764370122272Darkarدةزكاز

1483691552708202642Batifaباتيفا

4070210428024836771120Totalكؤ

District Center 6003363339197145ناوةندى قةشاى ئاوَيدي

1292741366738179449Sarsankضةزضنط

110836114455079515Kani Massiكاني واضَى

15585152073383985705Dirlukدَيسةلوك

522215434188117Jamankiضةوانكَى

8433687941149419Bamerneباوةِزنَى

59237156638289113972350Totalكؤ

218314623291359313657Qasroukقةضسوك

986711057450122485Atrishئةتسيش

5105656633613397Baadriباعةدزَى

3679273395221455681239Totalكؤ

District Center 1198531251388221642ناوةندى قةشاى ئاكسَى

1144321176299344533Dinartaدينازتة

1298501348527241580Bijilظين

307313632098844531872Girdsinطسدةضني

67132716984209812593627Totalكؤ

District Center 53138569187168214ناوةندى قةشاى بةزدةِزةش

253218827205742511895Dartoدازةتوو

18032822085733366986Rovyaزوظيا

982311013266144603Kalakكةلةك

5848539638717609293698Totalكؤ

3079622403303613735590313398

Akreئاكسَى

Bardarashبةزدةِزةش

Governorate Grand Totalكؤى طشتى ثازَيصطا

Duhok Governorate\ Total كؤ/  ثازَيصطاى دهؤك 

Duhoukدهَوك

Semelضَيىَين

Zakhoشاخؤ

Amediئاوَيدي

Shekhanشَيخان

ذمارةى خاوةندارة كشتوكاَلييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ناحية، ذيهطة، رةطةز و جؤرى ضااَلكيى كشتوكاَلى- 14خشتةى 
Number of Agricultural Holders in Duhok by Environment, Sex, Type of Agricultural Activity and Naheiah    

ناوى ناحيةناوى قةشا

Type of Agricultural  Activityخاوةندازةكان. ذ

Sub DistrictDistrict
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No. of Holders   جؤزى ضاالكى كشتوكاىل

بةزهةوى كؤوَينَيس
زووةكى

بةزهةوى
ئاذةىل

بةزهةوى
تَيكةالو

MalesFemalesTotal
Plant

 Production 

Livestock 

Production 
Mixed 

Production 

ذمارةى خاوةندارة كشتوكاَلييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ناحية، ذيهطة، رةطةز و جؤرى ضااَلكيى كشتوكاَلى- 14خشتةى 
Number of Agricultural Holders in Duhok by Environment, Sex, Type of Agricultural Activity and Naheiah    

ناوى ناحيةناوى قةشا

Type of Agricultural  Activityخاوةندازةكان. ذ

Sub DistrictDistrict

District Center 109431112510066653ناوةندى قةشاى دهؤك

361484092945857Zawitaشاويتة

1527159792357Mankishkiوانطَيشك

16078616931379147167Totalكؤ

District Center 3043333714515735ناوةندى قةشاى ضَيىَين

55661321811Bateelباتين

3593939817717546Totalكؤ

District Center 1385591444124711384ناوةندى قةشاى شاخؤ

Rizgary 283311795زشطازى

4814052119896227Darkarدةزكاز

998571055561135359Batifaباتيفا

289215930512023353675Totalكؤ

District Center 330123422942622ناوةندى قةشاى ئاوَيدي

78165846445135266Sarsankضةزضنط

102710954946Kani Massiكاني واضَى

9594721431274912245Dirlukدَيسةلوك

21213225198324Jamankiضةوانكَى

1033106463129Bamerneباوةِزنَى

2487572305913111116632Totalكؤ

1180981278919179180Qasroukقةضسوك

2712229316314116Atrishئةتسيش

1643019488988Baadriباعةدزَى

161515017651170291304Totalكؤ

District Center 4863051628374159ناوةندى قةشاى ئاكسَى

14613159665142Dinartaدينازتة

155131681191534Bijilظين

153415797753Girdsinطسدةضني

940601000565147288Totalكؤ

District Center 3303436414180143ناوةندى قةشاى بةزدةِزةش

3864042613937250Dartoدازةتوو

701686412223Rovyaزوظيا

295183139951163Kalakكةلةك

10811081189420190579Totalكؤ

10981117412155704524192691

Zakhoشاخؤ

Amediئاوَيدي

Shekhanشَيخان

Akreئاكسَى

Bardarashبةزدةِزةش

Governorate Urban Totalكؤى شازنشني لة ثازَيصطا

Duhok Governorate \ Urbanشازنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

Duhoukدهَوك

Semelضَيىَين
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No. of Holders   جؤزى ضاالكى كشتوكاىل

بةزهةوى كؤوَينَيس
زووةكى

بةزهةوى
ئاذةىل

بةزهةوى
تَيكةالو

MalesFemalesTotal
Plant

 Production 

Livestock 

Production 
Mixed 

Production 

ذمارةى خاوةندارة كشتوكاَلييةكان لة ثارَيسطاى دهؤك بة ثَيى ناحية، ذيهطة، رةطةز و جؤرى ضااَلكيى كشتوكاَلى- 14خشتةى 
Number of Agricultural Holders in Duhok by Environment, Sex, Type of Agricultural Activity and Naheiah    

ناوى ناحيةناوى قةشا

Type of Agricultural  Activityخاوةندازةكان. ذ

Sub DistrictDistrict

District Center 000000ناوةندى قةشاى دهؤك

4801249217896218Zawitaشاويتة

9043593931192536Mankishkiوانطَيشك

1384471431489188754Totalكؤ

District Center 49416510108265137ناوةندى قةشاى ضَيىَين

71944763205298260Bateelباتين

1213601273313563397Totalكؤ

District Center 000000ناوةندى قةشاى شاخؤ

Rizgary 45138489141231117زشطازى

24212431722645Darkarدةزكاز

4851249714767283Batifaباتيفا

1178511229460324445Totalكؤ

District Center 270212919771123ناوةندى قةشاى ئاوَيدي

511952029344183Sarsankضةزضنط

100629103549670469Kani Massiكاني واضَى

5994364210973460Dirlukدَيسةلوك

3108318220593Jamankiضةوانكَى

7403377336518390Bamerneباوةِزنَى

3436143357915802811718Totalكؤ

1003481051440134477Qasroukقةضسوك

71549764287108369Atrishئةتسيش

346263722483589Baadriباعةدزَى

20641232187975277935Totalكؤ

District Center 71223735105147483ناوةندى قةشاى ئاكسَى

998191017233293491Dinartaدينازتة

1143371180408226546Bijilظين

292013230527874461819Girdsinطسدةضني

57732115984153311123339Totalكؤ

District Center 2014205468871ناوةندى قةشاى بةزدةِزةش

214614822944352141645Dartoدازةتوو

17332661999692344963Rovyaزوظيا

6871370016793440Kalakكةلةك

4767431519813407393119Totalكؤ

198151066208816690348410707

Akreئاكسَى

Bardarashبةزدةِزةش

Governorate Rural Totalكؤى طوندنشني لة ثازَيصطا

Duhok Governorate \ Ruralطوندنشني/ ثازَيصطاى دهؤك

Duhoukدهَوك

Semelضَيىَين

Zakhoشاخؤ

Amediئاوَيدي

Shekhanشَيخان
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